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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/ Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

 

Ustawa przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które 

zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość 

dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej 

powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł. Jeśli gospodarstwo domowe korzysta 

z energii elektrycznej wytwarzanej z mikro instalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie 

przysługuje. Nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie 

rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, 

jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.   

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 

2023 r. oraz już 1 lutego 2023 należy złożyć zapotrzebowanie do Wojewody na ilość środków. 

Do końca kwietnia 2023 należy złożyć do Wojewody sprawozdanie z realizacji tego zadania. 

 

Ustawa nakłada również obowiązek na kierowników jednostek sektora finansów publicznych 

do zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach 

lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i 

pojazdy w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Docelowe zużycie energii 

elektrycznej w grudniu 2022 roku powinno zostać obliczone zgodnie z wzorem zawartym w 

art. 37 ust. 2 ustawy na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej z lat 2018-2019, które 

następnie jest pomniejszane o 10%. Otrzymana w ten sposób wartość stanowi docelowe zużycie 

energii elektrycznej, którego nie powinno się przekroczyć w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 

2022 roku. Natomiast od stycznia do grudnia przyszłego roku docelowe zużycie energii 

elektrycznej powinno zostać obliczone zgodnie z wzorem zawartym w art. 37 ust. 4 ustawy na 

podstawie średniego zużycia energii elektrycznej w 2022 roku, które następnie jest 

pomniejszane o 10%. Tak otrzymana wartość stanowi docelowe zużycie energii elektrycznej, 

którego nie powinno się przekroczyć w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 

roku.  Podkreślono również, że do 31 marca 2023 Gmina jest zobowiązana złożyć raport z 

realizacji celu do Prezesa URE  dotyczący grudnia roku bieżącego oraz do dnia 31 marca roku 

następującego po roku, którego dotyczy obowiązek. W przypadku nie zrealizowania tego 

obowiązku może zostać zastosowana kara pieniężna do 20 000 złotych.   

 

2/ Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w 

miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” 

 

14 listopada ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa doświetlenia 

pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii”. Zgłosiły się dwie firmy. Pierwsza: P.H.U.  ,,KLAUDIA” Iwona Markisz z Szalejewa 
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Dolnego oraz druga: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ,,Migacz” Leszek Migacz z 

Krzeszowa. Na finansowanie zamówienia przeznaczono kwotę w wysokości: 150.379,90 zł 

brutto. Pierwsza firma przedstawiła ofertę w kwocie brutto 113.160,00 zł, natomiast oferta 

drugiej firmy opiewała na kwotę 149.027,83 zł. Okres gwarancji w obu firmach wynosi 60 

miesięcy. Po przeanalizowaniu ofert obu firm pod względem technicznym oraz referencji 

odnośnie działalności firmy w kontekście budowy podobnych instalacji wybrano drugą firmę. 

Pierwsza została odrzucona, ponieważ nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu 

ofertowym oraz nie posiada referencji.  

 

3/ Informacja w spr. Termomodernizacji  budynku Samorządowego Przedszkola przy 

ul. Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

 

Do 30 listopada br. Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bystrzycy 

Kłodzkiej miała zakończyć całość prac, jednak zwrócono się do Urzędu z pismem o 

przedłużenie terminu realizacji zadania do 31.01.2023 r. Jako argument podano długi okres 

oczekiwania na zamówioną platformę schodową dla niepełnosprawnych. Wobec tego należy 

zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przesunięcie realizacji całego projektu. 

Jednocześnie z uwagi na fakt, że zadanie to nie jest ujęte w budżecie Gminy na przyszły rok 

nie można zawrzeć aneksu z Wykonawcą do końca stycznia 2023 roku. Należy sporządzić dwa 

oddzielne aneksy z terminami do końca grudnia 2022 oraz do końca stycznia 2023 roku.  

 

4/ Informacja nt. II Sesji Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie 

 

W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w sali Urzędu MiG Międzylesie odbyła się II sesja 

Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie powołania 

składów osobowych Komisji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie. 

W drodze głosowania jawnego powołano  Komisje: Sportu, Oświaty i Kultury, w składzie: 

Nikola Piątek (przewodnicząca), Dagmara Makarska, Sandra Janowska oraz Komisje 

Budżetową, w składzie: Maja Kwaśnik (przewodnicząca), Julia Antoszczyszyn, Maja Lipa. 

Następnie Maja Lipa, z uwagi na jej nieobecność podczas ślubowania otrzymała zaświadczenie 

o wyborze na radną Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie kadencji 2022-2023.  

Po sesji omówiono sprawę petycji, złożonej do Burmistrza MiG Międzylesie przez Radę 

Uczniowską Samorządu Szkolnego w Międzylesiu oraz przez Młodzieżową Radę MiG 

Międzylesie, w której autorzy postulują o wybudowanie obiektu sportowego typu Pumptrack 

na terenie miasta Międzylesie. Burmistrz stwierdził, że pomysł ten jak najbardziej wpisuje się 

w promocje naszej Gminy, jako Gminy dla aktywnych.  Wyjaśnił także młodym radnym jak 

wygląda cała procedura pozyskiwania środków zewnętrznych na taki projekt. Ustalono, aby 

Komisja ds. Sportu, Oświaty i kultury zwróciła się w drodze uchwały do Rady Miejskiej o 

podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego 

budowy obiektu. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie do budżetu na rok 2023 kosztów 

związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia 

na budowę.   
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5/ Nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów 

 

W dniu 3 października został ogłoszony kolejny nabór wniosków projektowych do Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowany z Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Przez Referat organizacyjny został 

złożony wniosek pn. „Międzylesie – Kraliky kulturalny rajd po pograniczu”. Projekt potrwa od 

stycznia do maja 2023 r. W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację spotkania 

noworocznego, Osobliwości Wielkanocne, Konferencje i warsztaty dla pracowników Urzędów 

Międzylesie i Kraliky, zawody sportowe w ramach Dni Międzylesia. MGOK w Międzylesiu 

złożył wniosek o dofinansowanie cyklu warsztatów pn.: Kreatywne Pogranicze. Będą to 

spotkania dla dzieci, kobiet oraz spotkania rodzinne, połączone z uroczystościami Dnia Kobiet, 

Dnia Matki, Świętami Wielkanocnymi oraz z półkoloniami zimowymi. Natomiast Biblioteka 

Publiczna MiG Międzylesie wystąpiła z wnioskiem, w którym planuje się działania skierowane 

do społeczności lokalnej bazujące na historii pogranicza oraz opowieściach i legendach o 

naszych terenach.  

 

6/ Sprawa odszkodowania za przejęcie nieruchomości gminnych w związku z przebudową 

DK 33. 

 

W związku z wywłaszczeniem części gruntów wzdłuż DK 33 Wojewoda prowadzi 

postępowanie odszkodowawcze w związku z zadaniami „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 33 na odcinku Domaszków – 

Roztoki, w ramach PBDK – Program likwidacji Miejsc Niebezpiecznych oraz Przebudowa 

skrzyżowania w m. Roztoki na skrzyżowanie typu Rondo”. Nie wszystkie działki mają ustaloną 

wartość odszkodowania, na chwilę obecną wartość ustalonych odszkodowań wynosi 67 741,31 

zł. Są to działki różnym przeznaczeniu. W wywłaszczone tereny wchodzi część boiska w 

Roztokach, przystanek autobusowy oraz wydzielono pasy wzdłuż DK 33.  

 

7/ Informacja w spr. programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków 

Umiejętności. 

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego planuje ogłoszenie programu budowy 

„Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności”. Program zakłada budowę parku 

rowerowego do nauki i doskonalenia techniki jazdy na rowerze górskim z wykorzystaniem 

naturalnego ukształtowania terenu. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podpisał w dniu 16 

listopada br. z Ministerstwem Sportu i Turystyki porozumienie dotyczące współfinansowania 

programu  budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności w wysokości po 33 proc. 

kosztów realizacji. Pozostałą sumę pokryją chętne gminy. Województwo Dolnośląskie 

opracowało i udostępniło wytyczne i standardy do projektowania elementów technicznych tras. 

Należy do dnia 12 grudnia 2022 przesłać wstępną deklarację na realizacje inwestycji. Gmina 

Międzylesie wyraża zainteresowanie udziałem w ww. programie.  
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8/ Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Budowa hali sportowej w Międzylesiu” z dnia 

6.12.2022 r. 

 

Jest to trzeci przetarg na to zadanie, w którym to zostały obniżone wymogi dot. spełniania 

warunków postępowania. Poinformowała, że wpłynęły trzy oferty: jedna na część pierwszą, 

czyli na budowę hali sportowej oraz dwie na część drugą dotyczącą kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego.  Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia to 11 950 475 zł brutto – 

cz. 1 oraz 250 000 zł brutto – cz. 2. Na część 1 wpłynęła oferta tej samej firmy, co w 

poprzednich postępowaniach - Berger Bau Polska w kwocie 18 325 024,23 ( w pierwszym 

postępowaniu przetargowym oferta tej firmy opiewała na kwotę 18 711, 53 zł, natomiast w 

drugim złożono ofertę w kwocie 17 967 013, 70 zł). Jeżeli chodzi o część – 2 – firma 

INVESTTEAM S.C., która także po raz trzeci bierze udział w postępowaniu złożyła ofertę w 

kwocie 299 997,00 zł (w pierwszym postępowaniu przetargowym oferta tej firmy była 

identyczna, natomiast w drugim wyniosła 234 930 zł). Druga złożona oferta na cz. nr 2 opiewa 

na kwotę 397 290 zł i należy do firmy Biuro Inwestorskie, Janusz Rybka z Wrocławia. W 

związku z tym, że są to oferty przewyższające kwoty, które zamierza się przeznaczyć na 

realizację tego zadania oraz kwoty te były aktualizowane w sierpniu br. na podstawie wysokich 

cen zdecydowano o unieważnieniu postępowania przetargowego i ogłoszenie nowego z 

terminem składania ofert określonym na 10 stycznia 2023 r.  

 

 

9/ Zakończenie remontu wieży na Trójmorskim Wierchu  

Gmina Międzylesie wspólnie z Partnerem z Czech Červená Voda w okresie od 26 maja 2021 

r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt pt.  " Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu” 

współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. W ramach realizacji projektu wykonano 

remont układu komunikacji pionowej, wykonano pomosty, wzmocniono poręcze i 

zamontowano schody. Ponadto zamierza się usytuować w pobliżu wieży 2 zestawy 

drewnianych ławek i stołów, celem utworzenia miejsca odpoczynku dla turystów 

odwiedzających obiekt. Dodatkowo, gdy zrobi się cieplej zostanie wymieniona blacha na 

dachu.  

 

10/ Jarmark Bożonarodzeniowy 

 

W dniu 10.12.2022 r odbył się polsko - czeski Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany w 

ramach projektu: „Międzylesie i Kraliky – przyjaciele (nie tylko) od święta” dofinansowanego 

ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.                       

W tegorocznym programie imprezy znalazły się: 

 

 Występy artystyczne dzieci i młodzieży 

 Pokazy taneczne 

 Spektakl teatru lalek 
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 Konkursy: na najpiękniejszą choinkę oraz kartkę zimową lub świąteczną 

 Warsztaty artystyczne 

 Stoiska handlowe 

 Zbiórka charytatywną z inicjatywy Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie na 

rzecz chorego chłopca. 

 

Imprezę zakończyły rozstrzygnięcia konkursów: na najpiękniejszą choinkę oraz kartkę 

bożonarodzeniową: 

 

 

CHOINKA:  

 

 

I KATEGORIA - SZKOŁY, DOMY 

DZIECKA, DOMY KULTURY, 

 

I miejsce – Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu 

II miejsce – Dom Kultury Domaszków 

III – Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Międzylesiu. 

 

II KATEGORIA – SOŁECTWA 

 

I miejsce – Sołectwo Goworów 

II miejsce – Sołectwo Nowa Wieś 

III miejsce – Sołectwo Potoczek 

 

 

KARTKA: 

PRZEDSZKOLE: 

I Miejsce – Jakub Hubacek                                    

II Miejsce – Szymon Pająk                         

III Miejsce – Iga  Duś 

KLASY I – III: 

I MIEJSCE – Natasza Majewska                       

II MIEJSCE – Hanie Zdobylak                        

III MIEJSCE – Nadia Dyl 

KLASY IV – VII: 

I MIEJSCE – Julia Marcinek                     

II MIEJSCE – Zuzanna Łukasiewicz            

III MIEJSCE -  Szymon Kulbaka 

 

 

11/ Podsumowanie zbiórki charytatywnej zorganizowanej przez Młodzieżową Radę 

Miasta i Gminy Międzylesie 

 

 

Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywającego się w ubiegłą sobotę 10 grudnia 2022 

r. młodzi radni z własnej inicjatywy zaangażowali się w charytatywną zbiórkę pieniędzy 

poprzez sprzedaż ciasta na wsparcie specjalistycznego leczenia kolegi Wojtka Ziei. Zbiórka 

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród całej społeczności lokalnej. Dzięki hojności 

osób wspierających tę akcję oraz wielkim sercom młodych radnych, uczniów, ich rodziców, 

pracowników szkoły oraz Urzędu udało się zebrać kwotę w wysokości 4 340, 55 zł.  

W dniu 15.12.22 r. środki zostały przekazane przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady 

Miasta i Gminy Międzylesie Majkę Czernecką. 
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12/ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SIM Sudety. 

 

W dniu 21.12.2022 r. o 12:00 w Kłodzku odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Spółki SIM Sudety. Na tym zgromadzeniu będą podejmowane uchwały w 

przedmiocie zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego, Planu Rzeczowo – Finansowego, Planu 

Strategii na rok 2022 oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości 

– gotowych jest 7 na 17 Gmin do wniesienia aportem nieruchomości w celu realizacji inwestycji 

polegającej na wybudowaniu budynku wielorodzinnego. Kolejną uchwałą będzie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Umowy Spółki oraz ustalenia i przyjęcia 

tekstu jednolitego Spółki. W przypadku podjęcia uchwał w kolejnym etapie nastąpi podpisanie 

aktu notarialnego. Gmina Międzylesie posiadała 60 000 udziałów o nominalnej wartości 50 zł, 

natomiast po podjęciu uchwały Nr LIII/316/2022 w dniu 25 października w związku z wkładem 

niepieniężnym w postaci nieruchomości o wartości 175 398,00 zł udział ten zwiększy się do 

63 507. Następnie w dniu 6 grudnia wpłynęło pismo z SIM z prośbą przygotowania uchwały i 

wniosku do ministerstwa o wsparcie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa w sprawie wystąpienia o 10% wartości inwestycji na objęcie udziałów w 

Spółce SIM Sudety. Gmina będzie wnioskować o kwotę 704 898,00.   

 

13/ Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. 

 

Zmiany w ustawie wprowadzono ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. „o zmianie ustawy - Prawo 

wodne oraz niektórych innych ustaw”.  Na skutek nowelizacji przepisów zmieniono definicję 

nieczystości ciekłych, do których zaliczają się teraz również osady gromadzone w 

przydomowych oczyszczalniach ścieków. Zmiana ta oznacza, że zarówno właściciele 

zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków powinni zawrzeć 

umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Nowelizacja przepisów sprawiła, że 

od 2023 r. na Gminę zostanie nałożony obowiązek do składania corocznych sprawozdań do 

wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i dyrektorowi regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W sprawozdaniu 

będą przekazywane dane o: 

-  liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie    

   Gminy, 

-  liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób  

   zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik  

   bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków, 

- liczbie zawartych umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych w okresie  

   sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania  

   realizowane w okresie sprawozdawczym, 

- liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których  

   opróżnianie zorganizowała gmina, 

- ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, 



7 

 

- liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów oraz wynikach tych kontroli. 

 

Gmina została również zobowiązana do przeprowadzania kontroli, w zakresie posiadania 

umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodności postanowień umów z wymaganiami 

określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz dowodów 

uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków, co najmniej raz na dwa lata. Obowiązkiem gminy jest 

także prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, dlatego też koniecznym 

jest uaktualnienia bazy danych prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych                           

i przydomowych oczyszczalni ścieków. Przeprowadzone będzie w tym celu badanie ankietowe 

wśród mieszkańców dotyczące posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe.    

 

14/ Informacja o sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie na rzecz gospodarstw 

domowych. 

 

W dniu 8.12.2022 r.  Gmina Międzylesie otrzymała wiadomość o podpisaniu przez konsorcjum 

składów węglowych nabywających paliwo stałe dla mieszkańców Gminy Międzylesie, umowy 

dot. sprzedaży węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.  Wg warunków oferty okres dostaw ma 

nastąpić do 31.12.2022 r. do punktu wydania KWK Bielszowice, KWK Mysłowice-Wesoła, 

KWK Bielszowice.  

 

 

15/ Karty projektów z GFPiRPA: 

 

1) Wniosek pochodzący z sołectwa Goworów o dofinansowanie w kwocie 810 zł na 

projekt pn.: „Góry moją pasją – zajęcia dla dzieci”. 

2) Wniosek pochodzący z sołectwa Szklarnia o dofinansowanie w kwocie 800 zł na projekt 

pn.: „ Powitanie jesieni we wsi Szklarnia”. 

3) Wniosek pochodzący z MGOK w Międzylesiu pn. „Koncert patriotyczny” o 

dofinansowanie w kwocie 4200 zł.  

4) Wniosek pochodzący z Sołectwa wsi Szklarnia pn. „Święty Mikołaj odwiedza 

wszystkie dzieci” o dofinansowanie w kwocie 800 zł.  

5) Wniosek pochodzący z Sołectwa wsi Roztoki pn. „Mikołaj w Roztokach” o 

dofinansowanie w kwocie 800 zł. 

6) Wniosek pochodzący z Sołectwa wsi Boboszów pn. „Mikołajki dla dzieci”                           

o dofinansowanie w kwocie 550 zł. 

7) Wniosek pochodzący z Samorządowego Żłobka w Międzylesiu pn. „Święty Mikołaj 

odwiedza dzieci w Żłobku” o dofinansowanie w kwocie 800 zł. 

8) Wniosek Sołectwa wsi Jodłów na projekt pn. „Mikołajki w Jodłowie 2022” o 

dofinansowanie w kwocie 300 zł.  
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9) Wniosek OSP w Domaszkowie na projekt pn. „Strażackie Mikołajki” o dofinansowanie 

w kwocie 500 zł. 

10) Wniosek MLKS „Sudety” Międzylesie na projekt pn. „Trening Mikołajkowy”                                  

o dofinansowanie w kwocie 800 zł. 

11) Wniosek MGOK Międzylesie na projekt pn. „Kiermasz Adwentowy XIII – 

Międzyleska Choinka 2022”, o dofinansowanie w kwocie 4500 zł. 

12) Wniosek SSP w Międzylesiu na projekt pn. „Mikołaj narzeka – uzależnienia wrogiem 

człowieka” o dofinansowanie w kwocie 700 zł. 

13) Wniosek Rady Sołeckiej wsi Michałowice na projekt pn. „Spotkanie Mikołajkowe”                                

o dofinansowanie w kwocie 350 zł. 

14) Wniosek ZSP w Domaszkowie na projekt pn. „Każdy może być Mikołajem – czyli daj 

siebie innym” o dofinansowanie w kwocie 700 zł. 

15) Wniosek Sołectwa wsi Różanka na projekt pn. „Wiejskie Mikołajki” o dofinansowanie 

w kwocie 1200 zł. 

16) Wniosek OSP w Międzylesiu na projekt pn. „Bieg po zdrowie” o dofinansowanie w 

kwocie 500 zł. 

17) Wniosek sołectwa wsi Goworów na projekt pn. „Wspólne Mikołajki dla dzieci z 

Goworowa i dzieci z Ukrainy” o dofinansowanie w kwocie 2000 zł. 

18) Wniosek sołectwa Długopole Grn. na projekt pn. „Spotkanie integracyjne w Długopolu 

Górnym” o dofinansowanie w kwocie 1000 zł. 

 

 

Międzylesie; dnia 16.12.2022 r.  

 


