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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/ Informacja nt. inwestycji na terenie gminy.  
 
 – W dniu 15 czerwca br. otrzymano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – Edycja druga, dzięki której zostanie dofinansowane 
zadanie pn.: „Budowa hali sportowej w Międzylesiu”. Wstępna promesa na kwotę 9 900 
000,00 zł stanowi 90% dofinansowania inwestycji, reszta kwoty zostanie pokryta z budżetu 
Gminy. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022-2023. Na chwilę obecną trwają 
przygotowania do opublikowania przetargu.  
 
 – w dniu 03.08 br. wpłynęła informacja o otrzymaniu przez Gminę Międzylesie wstępnej 
promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 
Edycja 3 PGR, na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka” w 
kwocie 1 960 000, 00 zł, tj. 98% dofinansowania. W terminie do końca września br. ma zostać 
przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na to zadanie. 

 – Na zadanie „Przebudowa stadionu im. Andrzeja Skowrona w Międzylesiu” dniu 9 
czerwca zostało opublikowane zapytanie ofertowe. Zadanie to było podzielone na dwie części: 
I - Przebudowa chodnika przy stadionie sportowym w Międzylesiu, na którą zostały złożone   
     dwie oferty, z której najkorzystniejsza należy do firmy KOSTAR Usługi koparko –  
     ładowarką, opiewająca na kwotę 67.896,00 zł. 
Natomiast na cz. II – Zakup wraz z dostawą siedzisk – nie została złożona żadna oferta. 
Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dotyczącym zamówień publicznych do kwoty 130 000 
zł netto postanowiono podpisać umowę z wykonawcą produkującym potrzebne siedziska – 
firma Pro – Star z Poznania, która dostarczyła siedziska. Wartość zamówienia wyniosła 9 348 
zł. Obie części zadania zostały wykonane w zaplanowanych terminach. Do 30 września br. 
należy złożyć rozliczenie do Urzędu Marszałkowskiego. Gmina otrzyma zwrot do 50% 
kosztów kwalifikowanych. 
 
– Na zadanie „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu” z dniem 07 lipca zostało 
ogłoszone zapytanie ofertowe, gdzie w ustalonym terminie do 15 lipca wpłynęła 1 oferta. 
Wykonawca jednak się wycofał, dlatego dnia 20 lipca ogłoszono kolejne zaproszenie do 
złożenia oferty cenowej na to zadanie, w terminie do 28.07 br. Wybrana została oferta firmy 
BUD-OKA, Katarzyna Olszyńska, ul. P. Skargi 2/6, 48-303 Nysa. Trwają prace, które są na 
etapie obróbki materiałów. Termin zakończenia modernizacji wieży zaplanowano na dzień 31 
października br. 

 – W dniu 22 czerwca ogłoszono przetarg na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w 
Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1, 715 – ETAP 2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Różanka”, w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty, które będą podlegały 
weryfikacji. Termin realizacji zadania określono do 31 października 2022r. Zadanie jest 
dofinansowane w ramach programu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
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 – W ramach przetargu na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
w gminie Międzylesie”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ELEKTROTIM 
S.A., ul. Stargardzka 8 z Wrocławia z wartością oferty 1.670.914,66 zł. Aktualnie Wykonawca 
czeka na zamówione słupy i planuje rozpocząć modernizację w połowie października br. 
Termin realizacji inwestycji do 16 grudnia 2022 r. Zadanie jest dofinansowane w 75 % w 
ramach projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych 
gmin Ziemi Kłodzkiej” nr RPDS.03.04.01-02- 0003/20-01, współfinansowanego z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

 – W związku z zadaniem „Boboszów – przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 
323” wpłynęła jedna oferta firmy PAR TRANS TRANSPORT HANDEL Przemysław 
Parasiewicz Bystrzyca Kłodzka z wartością oferty 330.000 zł. Termin realizacji inwestycji 
określono do 30 września 2022 r. Zadanie jest dofinansowane dotacją celową w wysokości 
132.756 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania ochrony, rekultywacji i 
poprawy jakości gruntów rolnych. 

– W ramach zadania pn.: „ Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych 
dz. Nr ewid. 80, obręb Domaszków, dz. Nr 37, 186 Długopole Górne” realizowanego z 
Rządowego Funduszu Polski Ład zakończono prace obejmujące: wzmocnienie istniejącej 
podbudowy, przebudowę systemu odwodnienia wraz z montażem nowych wodospustów, 
ułożenie 2 warstw nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami oraz wykonanie poboczy z 
kruszywa drogowego. Wartość robót wyniosła: 1.235.766,00 zł brutto. 

 – W związku z zadaniem pn.: „ Przebudowa drogi nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsi od 
kościoła do Ośrodka Szkoleniowo - wypoczynkowego” 21 września br. nastąpił odbiór prac, 
które obejmowały frezowanie istniejącej nawierzchni – długość odcinka 707 m, wykonanie 
podbudowy z mieszanki kamiennej, przebudowę systemu odwodnienia wraz z montażem 
nowych wodospustów, ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami, 
wykonanie poboczy z kruszywa drogowego. Całkowita wartość robót wyniosła: 642.685,60 zł 
brutto. 

 – Trwają również prace związane z rozbudową i przebudową budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej – Etap I w Długopolu Górnym. Ukończenie I Etapu inwestycji planowane jest na 
14 października 2022 r. Budynek remizy ulegnie przebudowie – wykonana zostanie korekta 
funkcjonalna obiektu a od północy zostanie dobudowany garaż na samochód ratowniczy-
gaśniczy.  Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 
dla miejscowości po, w których funkcjonowały PGR. Wartość inwestycji wyniesie: 633.116,50 
zł brutto a dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19: 500.000, zł.  

 – W dniu 18 lipca br. zakończono prace remontowe zniszczonej elewacji budynku UMiG. 
Elewacja uległa zniszczeniu w wyniku podpalenia skutera, a następnie pozostawieniu go 
opartego o ścianę budynku. Prace polegające na umyciu, zagruntowaniu i pomalowaniu 
elewacji prowadziła firma M – Deco wyłoniona podczas procedury zapytnia ofertowego. 
Wartość zadania wyniosła 31 549, 50 zł. 
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– Zakończono przebudowę drogi na dz. nr 733 w miejscowości Długopole Górne, 
prowadzącej do budynku nr 154. Prace objęły wzmocnienie istniejącej podbudowy, ułożenie 
dwóch warstw nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami, przebudowę systemu odwodnienia, 
wykonanie poboczy z kruszywa drogowego. Wartość robót wyniosła: 126.877,50 zł brutto.  

– w związku z zadaniem: „Budowa instalacji OZE dla Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Międzylesiu” w ramach dofinansowania z Klastra ARES, w dniu 23.08.2022 r. został 
opublikowany przetarg. Termin składania ofert został określony na dzień 07 września 2022 do 
godz. 11:00, natomiast termin realizacji umowy określono do dnia 30 listopada 2022 r. 
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę otrzymał wezwanie o dostarczenie 
podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych z terminem złożenia do 26 września 
br.  

 – W trakcie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Dolnik – Pisary 
na długości 1,5 km. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 1,5 mln zł. Wykonawcą 
inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych DROGMOST Sp. z o.o. w 
Kłodzku. Termin realizacji inwestycji 31 października 2022 r.  

 – Realizowana jest także inwestycja pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów – 
Różanka”, na długości 5,358 km, które wykonuje firma Eurovia Polska Spółka Akcyjna z 
Kobierzyc. Całkowita wartość zadania wyniesie 5 798 912, 18 zł. Termin realizacji 
zaplanowano do 13.11.2023 roku. 

– Aktualnie trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych na 
nowe zadania inwestycyjne: 

• Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119957 w miejscowości Domaszków 
ul. Górna” – kwota dokumentacji 38 800 zł. 

• Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Syrokomli w Międzylesiu”  –  kwota 
dokumentacji 6 300 zł. 

• Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 33 do drogi 
wojewódzkiej nr 389 w Międzylesiu” – kwota 7 300 zł. 

• Zadanie pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Międzylesiu” – 
kwota 6 800 zł. 

 
2/ Audit ISO w UMiG  
 
W dniu 22 czerwca br. w tut. urzędzie odbył się audit ISO, który przeprowadziła pani Urszula 
Parulska z Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. Referaty objęte audytem to: Samodzielne 
stanowisko ds. Oświaty oraz Referat Spraw Obywatelskich. Skontrolowano ponadto 
dokumentacje pełnomocnika oraz koordynatora do spraw Kontroli Zarządczej. Pani Audytor 
pozytywnie oceniła zaangażowanie pracowników na orientację klienta oraz profesjonalizm w 
realizowaniu swoich zadań. Podkreśliła, że jest pełna podziwu dla determinacji Burmistrza 
związanej z chęcią utrzymywania ISO w Urzędzie. 
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3/ Zlot Motocyklowy w Roztokach 

W dniach 17-19.06.2022 odbył się Trójmorski Wilczy Zlot w Roztokach, którego 
organizatorami byli Kier. Ref. Org. Marek Gliński i radny Stanisław Szura.  Na zlocie odbyły 
się III Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc wśród Easy Rider zlotu. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni pucharami oraz drobnymi upominkami. W programie znalazło się także 
zwiedzanie Zamku oraz Domów Tkaczy w Międzylesiu, parada motocyklowa – przejazd 
krajoznawczy po Gminie Międzylesie oraz inne konkurencje tj: chodzenie na szczudłach, bieg 
w alkogoglach, wybór najstarszego motoru oraz najdłuższego przejazdu zlotowicza. Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół z Łagowa.  

4/Przejazd muzealnego pociągu pn. „Czeski Express” 

W dniu 25 czerwca br. odbył się przejazd muzealnego pociągu specjalnego pn. „Czeski 
express” i połączył region pardubicki z polskim województwem dolnośląskim. Wydarzenie 
przygotował region pardubicki we współpracy z Muzeum Starych Maszyn w Żamberku, 
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz samorządami miast na trasie przejazdu – 
Międzylesia, Bystrzycy Kłodzkiej, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa, Świdnicy oraz 
Jaworzyny Śląskiej.  

5/ Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie.  

Postępowanie konkursowe odbyło się 14 czerwca 2022 r. Komisja Konkursowa powołana 
Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 23 maja 2022 r. 
zdecydowała jednogłośnie o nie dopuszczeniu jedynej kandydatury na to stanowisko do 
dalszego postępowania konkursowego, w związku z brakami formalnymi dot. dokumentacji 
konkursowej, na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.  

6/ Święto Policji 

Święto Policji to okazja do podziękowania w imieniu samorządu za pracę, służbę i poświęcenie. 
Gmina każdego roku jest fundatorem nagrody dla wyróżnionego policjanta. W tym roku 
podziękowanie i wyróżnienie w formie nagrody rzeczowej otrzymał aspirant sztabowy Paweł 
Małek. 

7/ Usuwanie azbestu na terenie Gminy Międzylesie 

Od lipca br. rozpoczął się po raz kolejny program dotyczący utylizacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy Międzylesie.  Wykonawcą jest firma ,,REVOL” Sp. z o.o., sp. k. z 
Łodzi. W okresie od 01 lipca do 07 października nastąpi odbiór ,,azbestu”. Odpady zostaną 
zabrane i zutylizowane od 13-stu odbiorców z naszego terenu. Łączny koszt tego 
przedsięwzięcia wynosi 19.750, 23 zł brutto. W całości zostanie ona sfinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 
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ramach projektu pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest”. 

8/ XXVIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Międzylesie. 

W dniu 3 lipca br. w Międzylesiu odbył się turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Międzylesia. 
Podczas otwarcia turnieju Burmistrz złożył gratulacje za historyczny awans do ligi okręgowej 
zawodnikom Klubu LZS Śnieżnik Domaszków. W turnieju wzięło udział 6 drużyn: 1 miejsce - 
„Śnieżnik Domaszków” 2 miejsce - „Zieloni Roztoki” 3 miejsce - Juniorzy „Śnieżnik 
Domaszków” 4 miejsce - „Wilki Kamieńczyk” 5 miejsce - „Sudety Międzylesie” 6 miejsce - 
„Random Międzylesie”. Organizatorami byli: Burmistrz MiG Międzylesie, MLKS Sudety 
Międzylesie. 

9/ Zawody pływackie na basenie kąpielowym w Międzylesiu 

W dniu 9 lipca br. odbyły się zawody pływackie „Z wodą za pan brat” na basenie w 
Międzylesiu, w ramach projektu „Sportowa przyjaźń polsko-czeska”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Zostało przeprowadzonych 9 konkurencji pływackich 
w 6-ciu kategoriach wiekowych. Podczas imprezy można było wziąć udział w tańcu zumba, 
poprowadzonym przez instruktorkę p. Małgorzatę Oleksy. Ze strony urzędu przygotowane 
zostały dyplomy, puchary, nagrody – w ramach projektu, którego koordynatorem była Insp. 
Ref. Org. Justyna Adamów.. W organizację zawodów zaangażowani byli pracownicy basenu, 
Urzędu Miasta i Gminy oraz MGOK. 

10/ XXIX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Krzysztofa 

W dniu 17 lipca br. w Międzylesiu odbył się turniej piłkarski o Puchar Krzysztofa. 
Organizatorami byli: Burmistrz MiG Międzylesie, MLKS Sudety Międzylesie oraz MGOK 
Międzylesie. W turnieju udział wzięły 3 drużyny: 1. Miejsce - „Śnieżnik Domaszków”, 2 
miejsce – „Zawisza Dolsk”, 3 miejsce „Sudety Międzylesie”. 

11/ Półmetek Wakacji z MGOK 

W dniu 6 sierpnia podczas imprezy na Polu biwakowym w Międzylesiu z udziałem obywateli 
Ukrainy wręczone im zostały rowery ufundowane przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. 
W programie znalazły się gry i zabawy, które poprowadzili Zgrani, dmuchańce i animacje 
zapewniła LaBefana, zostały przeprowadzone konkurencje przez OSP Międzylesie, plenerowe 
warsztaty malarstwa przez Panią Lillę Kucfir, gra planszowa XXL, chusta klanza. Dla 
wszystkich uczestników przewidziano również poczęstunek. 

12/ Informacja o dodatku węglowym 

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje 
gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, 
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zawierającymi, co najmniej 85% węgla kamiennego. W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma 
kryteriów dochodowych. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o wypłatę dodatku 
węglowego są realizowane do 30 listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Międzylesiu. 

13/ Dożynki Gminne Goworów – Michałowice 2022 

W dniu 28 sierpnia odbyły się dożynki gminne w miejscowości Goworów. Do konkursu na 
wieniec i kosz dożynkowy w tym roku zgłoszono dziewięć wieńców i siedemnaście koszy. 
Najpiękniejszy wieniec stworzyło sołectwo Potoczek, miejsce drugie przypadło sołectwu 
Długopole Górne, a trzecie miejsce zajęło sołectwo Goworów. Natomiast pierwsze miejsce za 
najpiękniejszy kosz dożynkowy otrzymały R.O.D. „Tęcza”, miejsce drugie należy do sołectwa 
Międzylesie, a miejsce trzecie do sołectwa Jodłów. Podczas dożynek nagrodzono uczestników 
konkursu pn. „Jaki mój dom taka moja gmina”, przeprowadzonego w czterech  kategoriach: 
Najpiękniejsza posesja, Urokliwe Zakątki Gminy Międzylesie, Najładniejsza dekoracja 
promująca Dożynki w Gminie Międzylesie, Certyfikowana miejscowość aktywna. 
Reprezentujący władze powiatowe etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr 
Marchewka przekazał promesy w wysokości 3000 zł. Otrzymały je sołectwa: Domaszków 
(miejsce rekreacyjno biwakowe), Gniewoszów (projekt i wykonanie gabloty informacyjnej), 
Goworów (modernizacja przystanku dla turystów) oraz Szklarnia (podest świetlicy wiejskiej). 

14/ Zarządzenie w sprawie przeniesienia 3 grup przedszkolnych Samorządowego 
Przedszkola w Międzylesiu do czasu zakończenia remontu budynku placówki do 
pomieszczeń zastępczych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu 

Konieczność wprowadzenia zarządzenia podyktowana jest trwającymi pracami remontowymi 
w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu. W okresie od 1 września do 
zakończenia remontu budynku miejscem realizacji zadań statutowych Samorządowego 
Przedszkola dla 3 grup przedszkolnych będą pomieszczenia zastępcze zlokalizowane w 
Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu. Zobowiązuje się Dyrektorów ww. 
placówek do wydzielenia i udostępnienia zastępczych pomieszczeń oraz do przygotowania w 
udostępnionych pomieszczeniach zastępczej bazy lokalowej, zapewniając bezpieczne i 
higieniczne warunki nauki oraz opieki. 
 
15/Gminne zawody sportowo-pożarnicze 

Tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 3 września br. w Roztokach. W zawodach 
wzięło udział łącznie 18 drużyn: 

1) Ochotnicza Straż Pożarna: Goworów, Roztoki, Długopole Górne, Domaszków, 
Międzylesie, Szklarnia.  

2) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: Goworów, Domaszków, Rokytnice v Orlickych 
Horach.  

3) Kobieca Drużyna Pożarnicza: Goworów, Domaszków.  
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4)  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza do 12 lat: Międzylesie, Domaszków, Goworów, 
Szklarnia, Rokytnice v Orlickych Horach.  

5) Zaproszona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Rep. Czeskiej: SDH Lichkov, SDH 
Rokytnice v Orlickych Horach. 

Drużyny zmierzyły się w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. W kategorii OSP 
1 miejsce wywalczyła drużyna z Domaszkowa, 2 miejsce – Miedzylesie, 3 miejsce – Długopole 
Grn, 4 miejce – Goworów, 5 miejce – Roztoki. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz 
Korczak wraz z Dowódcą JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej st. kpt. Piotrem Budnikiem, 
Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotrem Marchewką, Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Międzylesiu Jerzym Marcinkiem, Sołtysem wsi Roztoki Zbigniewem 
Borodziczem, Nadleśniczym Nadleśnictwa Międzylesie Krzysztofem Rusinkiem, 
wiceprezesem zarządu Uzdrowiska Kłodzkie SA - Grupa PGU Łukaszem Czechem, oraz 
Prezesem Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP dh Krystianem Urnerem, uhonorowali 
drużyny pamiątkowymi dyplomami i pucharami, dziękując wszystkim startującym drużynom 
za udział w zawodach. Podziękowano Jednostkom OSP za stałą współpracę, gotowość bojową 
i pomoc mieszkańcom gminy. 

16/ PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI dla Kontraktu: Ochrona 
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu – Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i 
Wisły (JRP OPDOW) wystąpiło do UMiG, aby udostępnić na naszej stronie internetowej 
dokument pn. PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI dla Kontraktu: 
Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekty: Międzylesie, 
Długopole Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko. W ramach rozwiązań projektowych planuje się 
głównie prace o charakterze remontowym i odtworzeniowym, które mają na celu poprawę stanu 
technicznego istniejącej zabudowy regulacyjnej koryta oraz utrwalenie przebiegu koryta. Ilość 
działek objętych planowanymi robotami remontowo – odtworzeniowymi w naszej Gminie 
wynosi 80.  Z czego 38 stanowi własność osób fizycznych, a 42 stanowi własność podmiotów 
prawnych. W dniu 19 października o godz. 16:30 br. w Sali Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury w Międzylesiu odbędzie spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na 
którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA 
NIERUCHOMOŚCI oraz odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu, a także 
uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. 

17/ Nabór wniosków o dofinansowanie zadania powiatowego oraz gminnego w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w terminie od 1 do 15 lipca 
Dysponent Funduszu informuje Wojewodów o przewidywanej wysokości środków 
przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz gminnych na dane województwo, 
następnie wojewoda przeprowadzi nabór wniosków w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji o wysokości środków. Ogłoszenie o naborze wraz z szczegółowymi wymogami 
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formalnymi zostanie udostępnione w BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo 
punktowane będą wnioski posiadające projekty i pozwolenia na realizację zadań drogowych.          

Ustalono, że jeszcze w tym roku zostanie zrobiona dokumentacja, a w przyszłym roku 
zgłoszony wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi w Domaszkowie – ul. Górna.   

18/ Karty projektów z GFPiRPA: 

1. Wniosek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu o dofinansowanie w 
kwocie 6000 zł na projekt pn. „Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem”. 

2. Wniosek sołectwa Goworów o dofinansowanie w kwocie 800 zł na projekt pn. „Dzień 
Dziecka w Goworowie 2022, kolejna edycja”.  

3. Wniosek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu o dofinansowanie w 
kwocie 500 zł na projekt pn. „Perły Międzylesia – Ścieżka QR w ramach obchodów Dni 
Międzylesia”.   

4. Wniosek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu o dofinansowanie w 
kwocie 720 zł na realizację projektu pn. „Mała olimpiada sportowa”. 

5. Wniosek Sołectwa Roztoki o dofinansowanie w kwocie 4000 zł na organizację projektu 
pn.: „III Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi”. 

6. Wniosek Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu o dofinansowanie w kwocie 
1300 zł na organizację projektu pn. „Mamo, tato bawimy się razem”.  

7. Wniosek Sołectwa Roztoki o dofinansowanie w kwocie 1200 zł na projekt pn.: 
„Wakacje bez nudy w Roztokach”  

8. Wniosek Sołectwa Goworów o dofinansowanie w kwocie 500 zł na projekt pn.: „Dni 
Goworowa 2022”. 

9. Wniosek MLKS Sudety Międzylesie o dofinansowanie w kwocie 600 zł na projekt pn.: 
„Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Międzylesia”. 

10. Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie o dofinansowanie w kwocie 600 
zł na projekt pn.: „Wiosenne porządki w ogrodzie dla turystów”. 

11. Wniosek Sołectwa Jodłów o dofinansowanie w kwocie 250 zł na projekt pn.: „Spotkanie 
integracyjne”. 

12. Wniosek pochodzący z Parafii p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu o dofinansowanie w 
kwocie 2 500 zł. na projekt pn.: „Festyn Parafialny”.  

13. Wniosek pochodzący z OSP w Szklarni o dofinansowanie w kwocie 600 zł na projekt 
pn: „Nie zadzieraj nosa, baw się razem z nami w Szklarni”  

14. Wniosek pochodzący z LZS Zieloni Roztoki o dofinansowanie w kwocie 2 380 zł na 
projekt pn.: „Turniej Piłki Nożnej Szóstek”. 

15. Wniosek pochodzący z Sołectwa wsi Długopole Górne pn.: „Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci z Długopola Górnego” o dofinansowanie w kwocie 1700 zł. 

 
Międzylesie; dnia 23.09.2022 r.  
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