
 

 

 



ROZMOWA  Z  AGATĄ  ZIENTAL  SKARBNIKIEM  GMINY  MIĘDZYLESIE 

 

Od grudnia 2014 roku jest pani skarbnikiem gminy Międzylesie. Wcześniej piastowała 
pani stanowisko głównej księgowej, a z międzyleskim urzędem związała się pani  
zawodowo już w roku 1996, na dodatek jest pani specjalistką od takich jak gminne 
pieniądze, jako absolwentka ekonomii… Z nikim więc tak jak panią nie porozmawiam o 
gminnych pieniądzach. Wyjaśnijmy więc na początku naszej rozmowy Czytelnikom 
„Informatora…” co należy  do kompetencji skarbnika ? 

Skarbnik gminy przygotowuje projekt budżetu gminy, nadzoruje i kontroluje realizację 
budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, kontrasygnuje czynności prawne 
powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych, wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi; 
dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
prowadzi sprawozdawczość budżetową; przygotowuje okresowe analizy, sprawozdania i 
bieżące informacje o sytuacji finansowej gminy, odpowiada za całość gospodarki finansowej 
Urzędu Gminy. 

Pani Skarbnik, w jakiej kondycji finansowej jest po pandemii a podczas inflacji gmina 
Międzylesie ?   

Obecnie zadłużenie gminy jest zerowe, gmina nie posiada żadnych zobowiązań 
długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów. W chwili obecnej kondycja finansowa gminy 
jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Jednakże informuję, że to może się zmienić, 
gdy gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt na realizację przyszłych inwestycji, chociażby 
tych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ są one refinansowane po 
zakończonej i rozliczonej inwestycji, a taki proces trwa czasami do dwóch lat. 

Według fachowców budżet gminy może być rozwojowy lub konsumpcyjny. Słowem, 
albo będziemy inwestować, albo „przejadać" pieniądze. Jaki jest nasz budżet na 2023 
rok i ile w nim przeznaczono na inwestycje?  

W trakcie opracowywania projektu budżetu, staje się przed trudnymi wyborami, często 
należy podjąć decyzję, co jest ważniejsze: poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie 
podstawowych potrzeb socjalnych, czy też zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych gminy. W 
roku 2023 zaplanowano 45 zadań inwestycyjnych na kwotę 16 mln 772 tyś. zł, co stanowi 34 % 
wydatków ogółem. Niewątpliwie wskaźnik inwestycji byłby znacznie wyższy, gdyby nie rosnąca 
z roku na rok decentralizacja państwa powodująca obciążanie gminy dodatkowymi zadaniami 
publicznymi bez zagwarantowania źródeł ich finansowania. Dotyczy to zwłaszcza tak istotnych 
dziedzin jak: oświata i wychowanie, pomoc społeczna. Nie bez znaczenia jest również stale 
rosnąca inflacja a z tym rosnące bieżące wydatki na utrzymanie infrastruktury jak również 
funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Trzymamy jednak rękę na pulsie i staramy 
się jak najbardziej racjonalnie wydawać pieniądze. 

Czy gmina pozyskuje jakieś pieniądze z zewnątrz ? 

Oczywiście, że pozyskujemy środki zewnętrzne. Są to zarówno środki pochodzące z 
budżetu Unii Europejskiej, jak również z krajowych funduszy, tj. m.in. : Rządowego Funduszu 



Rozwoju Dróg,  Polskiego  Ładu, PFRONu, budżetu województwa dolnośląskiego, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itp. 

Gmina ma  ustawowy obowiązek utrzymywać oświatę. Mamy 2 przedszkola i 2 szkoły 
podstawowe. Rząd ma przekazywać gminie pieniądze na ich utrzymanie. Czy tych 
środków od rządu jest wystarczająca ilość, czy gmina do oświaty musi dokładać swoje 
pieniądze i jakie to są kwoty? Czy najważniejsze potrzeby oświaty będą w tym roku 
zaspokojone? 

W budżecie gminy na rok 2023 zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie 
oświaty w wysokości 12 mln 672 tyś. zł, co daje 25,6 % wydatków ogółem. Wysokość 
planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej wynosi 6 mln 441 tyś. zł. W 
związku z tym, gmina rocznie dokłada środki własne w wysokości 6 mln. 231 tyś. zł. Udział 
subwencji oświatowej w stosunku do wydatków ogółem przeznaczonych na oświatę wynosi 51 
%, czyli gmina dokłada 49 %. W budżecie zabezpieczono wszystkie niezbędne wydatki związane 
z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych. 

Część mieszkańców gminy Międzylesie to osoby niezamożne, często potrzebujące 
pomocy gminy. Czy gmina wyciąga do tych rodzin pomocną dłoń? Mam tu na myśli 
środki na pomoc społeczną?  Ile jest tych pieniędzy w budżecie na ten rok i jaki to jest 
udział we wszystkich wydatkach (bieżących) gminy? 

W budżecie na 2023 rok gmina zabezpieczyła na realizację zadań w zakresie pomocy 
społecznej 4 mln 813 tys. zł, co daje 14,7 % wydatków bieżących. Zadania te to min.: 

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 
objętych pomocą społeczną  

- zasiłki okresowe, stałe, celowe i pomoc w naturze oraz obsługę w zakresie udzielanej 
pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- dodatki mieszkaniowe dla potrzebujących 

 - usługi opiekuńcze, w tym również usługi specjalistyczne oraz wpieranie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

 -dożywianie 

Powyższe zadania i środki przeznaczone na pomoc społeczną, świadczą o tym, że gmina 
wyciąga pomocną dłoń do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. 

Czy gmina udzieliła pomocy finansowej osobom przybyłym do nas z Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa? 

  Oczywiście, że tak.  Gmina od pierwszych dni zaangażowała się w pomoc dla osób 
przybyłych z Ukrainy, Udzielono im  pomocy w zakresie: organizacji doraźnego miejsca 



zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej, wypłaty świadczeń 
rodzinnych oraz zasiłków okresowych,  

świadczeń jednorazowych po 300,00 zł, posiłki dla dzieci, pomoc psychologiczna. W roku 2022 
gmina udzieliła pomocy w powyższym zakresie w kwocie 1 656 tyś. zł. (pomoc finansowana 
udzielana z Rządowego Funduszu Pomocy Ukrainie). 

Czego pani życzy mieszkańcom gminy na nowy 2023 rok ? 

Na koniec naszej rozmowy chciałabym życzyć wszystkim Mieszkańcom naszej gminy 
dużo zdrowia, bo to najważniejsze oraz życzyć, aby z korzyścią dla naszej gminy realizować 
założenia budżetu tegorocznego jak i budżetów przyszłych. Chciałabym również podziękować 
wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy za bardzo dobrą współpracę. 

 

 

 

 

Dziękuję za rozmowę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



w dniu 27 stycznia 2023 r 
odbyła się 

LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W 
MIĘDZYLESIU 

w proponowanym porządku obrad 
znalazło się podjęcie uchwał w 

sprawach : 

    1/ podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
przyznania wsparcia w postaci   posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności, świadczenia 
rzeczowego w postaci  produktów 
żywnościowych oraz określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie 
udzielonego wsparcia w powyższych 
formach dla osób i rodzin objętych 
wieloletnim rządowym programem 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023. 
2/ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu w celu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci,młodzieży i uczniów z 
niepełnosprawnościami oraz rodziców.           

3/zmiany Uchwały Nr XLIII/240/2022 
Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Międzylesie, branych pod 
uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów 
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 

4/przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach: Międzylesie i Lesica. 

5/przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Jodłów. 

6/miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Roztoki, działka nr ewid. 87/3. 

7/miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie Michałowice i Goworów. 

8/uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Międzylesie dla terenu położonego 
w obrębie wsi Nagodzice. 

9/przyjęcia zasad finansowania z budżetu 
gminy wydatków na opiekę nad zabytkami. 
10określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
11/zmian w budżecie gminy na rok 2023. 
12zmiany uchwały nr LVI/330//2022 Rady 
Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 
2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Międzylesie. 
13/udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu na 
zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 3269D ul. Powstańców 
Śląskich w Międzylesiu na długości  0,5 
km”. 
    .Art.  20, 1b ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) 
Obrady rady gminy są transmitowane i 
utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania 
obrad są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 
 

 

 



NOWOROCZNY KONCERT 

 
 31 grudnia 2022 roku w samo 
południe na międzyleskim rynku odbył się 
koncert Orkiestry Dętej OSP Międzylesie. 
W jej wykonaniu usłyszeliśmy wiele, 
znanych, polskich kolęd. Do Druhów 
Strażaków dołączyły Panie z Zespołu 
Międzylesianie, które uświetniły koncert 
swoim śpiewem. Dziękujemy Orkiestrze 
Dętej OSP, Zespołowi Międzylesianie oraz 
licznie zgromadzonym słuchaczom. 
Koncert był pięknym zwieńczeniem roku. 

 

KOLĘDA BEZ GRANIC… 

21 stycznia br. w naszym MGOK 
odbyło się XVI Międzyleskie Kolędowanie. 
W tym roku hasłem przewodnim była 
„Kolęda bez granic” a spotkanie 
zorganizowane zostało w ramach projektu 
„Międzylesie i Kraliky – przyjaciele (nie 
tylko) od święta” współfinansowanego ze 
środków EFRR i budżetu państwa w 
ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis. Wspólne 
kolędowanie rozbrzmiewało muzyką kolęd 
i pastorałek w dwóch językach: poza 
grupami muzycznymi z Międzylesia, 
Goworowa i Długopola Górnego wystąpił 
także chór dziecięcy z czeskich Kralik.  

 

 

 

Wspólne biesiadowanie przy dźwiękach 
kolęd było doskonałą okazją, żeby 
podziękować mieszkańcom i przyjaciołom 
za zaangażowanie w życie społeczne i 
dbałość o wygląd naszej gminy. 
Rozstrzygnięte zostały więc dwa konkursy: 
na najpiękniejszą dekorację świąteczną wsi 
– w dwóch kategoriach: choinka i szopka 
bożonarodzeniowa oraz na najpiękniejsze 



wideo życzenia świąteczne. Konkurs na 
wideo życzenia odbył się w trzech 
kategoriach: sołectwa, organizacje i 
instytucje, klasy szkolne, grupy 
przedszkolne, Domy Dziecka i Domy 
Kultury oraz Rodziny. Także w przypadku 
tego drugiego konkursu silnie 
reprezentowani byli nasi partnerzy z Czech. 

 

 

 

W trakcie spotkania swoją premierę miała 
też promocyjna publikacja naszego urzędu, 
przygotowany wspólnie z mieszkańcami 
Międzylesia i Kralik przepiśnik 
„Bożonarodzeniowe smaki polsko-
czeskiego pogranicza” – wydany w ramach 
tego samego projektu, dzięki któremu 
sfinansowano całe tegoroczne kolędowanie. 

Rozdano także symboliczne podziękowania 
dla osób, które włączyły się w to działanie. 

 

Po długim czasie utrudnień w spotykaniu 
się i tak licznych ograniczeń mamy 
nadzieję, że wspólne kolędowanie okaże się 
dobrym wstępem dla jeszcze wielu 
wspaniałych spotkań w tym roku.  

 

 

 
JASEŁKA MISYJNE  
W DOMASZKOWIE 

 
 22.12.2022r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnego  w Domaszkowie odbyły 
się Jasełka Misyjne. Wystąpili w nich 
chętni uczniowie z klas III – V. Dzieci pod 
opieką  katechetki Bożeny Gałuszy 
przedstawiły historię narodzin Jezusa, 
który urodził się w stajence w Betlejem. 
Do Jezusa poza pasterzami i królami 
zawitały również dzieci z różnych stron 
świata, które mówiły o problemie głodu, 
braku możliwości nauki w szkole, o 
niewolniczej pracy małych dzieci i braku 



opieki medycznej. Jasełka zostały po raz 
drugi wystawione w kościele w dniu 
15.01.2023r. Mottem przewodnim 
przedstawienia były słowa: „Nie 
pogardzaj człowiekiem chociaż inną 
skórę ma, kochaj innych jak braci, pomóż 
im.”  

 

 

 

ŚWIATEŁKO DLA UKRAINY 

          Zespół Szkolno- Przedszkolny im. 
Przyjaciół Dzieci z Domaszkowa wziął 
udział   w akcji  charytatywnej: „Światełko 
dla Ukrainy”. Koordynatorem  zbiórki była 
katechetka Bożena Gałusza. Uczniowie 
przynosili do szkoły świece, koce i śpiwory. 
Wszystko zostało spakowane i wysłane do 
siedziby Fundacji Pomocy Humanitarnej  
Redemptoris  Missio w Poznaniu, skąd 
zostało  przewiezione na Ukrainę. 
Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli 
swoje serca, aby pomóc tym, którzy cierpią 
z powodu wojny. 

 

V GMINNY FESTIWAL KOLĘD 
I PASTORAŁEK 

 

 



 

    14 stycznia 2023 r. w MGOK w 
Międzylesiu odbył się IV Gminny Festiwal 
Kolęd i Pastorałek. Organizatorem 
Festiwalu była Samorządowa Szkoła 
Podstawowa i Parafia Bożego Ciała w 
Międzylesiu. Swoje talenty muzyczne 
prezentowali uczniowie SSP w 
Domaszkowie i w Międzylesiu oraz 
przedszkolaki z Samorządowego 
Przedszkola w Międzylesiu. Ich występy 
oceniała komisja festiwalowa w składzie:  
Teresa Sobierska, Beata Tokarska i 
Małgorzata Bodnar. Laureatami festiwalu 
zostali: 

W kategorii soliści kl. I-III: 

I m.- Nikola Semeniak 

II m.- Anastasia Ilnytska 

III m.- Zofia Olszowy 

W kategorii soliści kl. IV-VIII: 

I m.- Sandra Gackowska 

II m.- Alina Madaj 

III m.- Filip Ilnicki 

W kategorii zespoły kl. 0: 

I m.- „Świetliki” Alan Dulik, Julia Duś 

II m.- „Gwiazdy” Alan Kroczak, Adrian 
Martyn 

W kategorii zespoły kl. I-III: 

I m.- „Śnieżynki” Amelia Grotyńska, 
Alexia Iliakopoulou 

II m.- „Trzeciaki – Słodziaki” Julia Kisiel, 
Weronika Najdzion, Szymon Smołkowicz 

III m.- „Kolędnicy” Alicja Ponulak, Iga 
Olchowik, Kamil Maciak 

W kategorii zespoły IV-VIII: 

Wyróżnienie: „Błyskotki” Zuzanna 
Ponulak, Maria Zdral 

            Wszyscy wykonawcy zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowymi. 

            Organizatorzy dziękują za 
zaangażowanie, wsparcie finansowe i 
pomoc: 

1. Radzie Rodziców przy SSP w 
Międzylesiu 

2. Urzędowi Miasta i Gminy 
Międzylesie 

3. Nadleśnictwu Międzylesie 
4. Dyrektorowi SSP w Międzylesiu 
5. Panu Dariuszowi Chruścielowi 
6. Paniom Agnieszce Worosz i 

Magdzie Cymborskiej 

 

 

 

 



„PRZYBIEŻELI DO 
BETLEJEM…” 

SZKOŁA MIĘDZYLESIE 

 

 

 
W klimat zbliżających się Świąt 

Narodzenia Pańskiego wprowadziły całą 
społeczność szkolną w Jasełka 
przygotowane już tradycyjnie przez 
uczniów klas młodszych. 
Nasi mali aktorzy wcielili się w rolę 
bohaterów „Betlejemskich wędrowców”. 
Była Święta Rodzina, pasterze, królowie, 
przedstawiciele różnych zawodów i dzieci, 
które przybyły do szopki. 

Nie zabrakło też śpiewu kolęd i 
pastorałek w wykonaniu młodych artystów 
przy akompaniamencie Pana Arkadiusza 
Ruczaja. 

TYDZIEŃ Z ENERGIĄ… 

 

 

W ramach projektu  „Tydzień z 
energią” w naszej szkole w Międzylesiu  
zorganizowaliśmy zajęcia w czasie których 
uczniowie klas starszych zapoznali się z 
działaniem paneli fotowoltaicznych, zasadą 
działania elektrowni wiatrowej oraz 
elektrowni wodnej. 

Uczniowie wykorzystując modele paneli 
słonecznych badali zmianę uzyskanego 
napięcia w zależności od oświetlenia. 

Za pomocą anemometru zbadali siłę wiatru 
oraz wpływ prędkości wiatru na moc 
elektrowni. 

Poznali również sposoby na oszczędzanie 
energii elektrycznej oraz korzyści z tego 
płynące. 

 



SPRZEDAŻ WĘGLA PO CENACH 
PREFERENCYJNYCH DLA 
MIESZKAŃCÓW GMINY 

MIĘDZYLESIE 
 

Kolejna dostawa węgla:  
1. 02.02.2023 r. skład węgla NIEBAŁ 

Spółka Jawna, ul. Kłodzka 6, 57-500 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 811 07 66, 
dostępna ilość ok. 25 t - sortyment 
kostka, 

2. 04.02.2023 r. skład węgla F.H.U. 
ISKRA Jerzy Tymiński, ul. 
Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 74 811 06 91, 664 
945 007, dostępna ilość ok. 25 t - 
sortyment orzech. 

Dostawa z kopalni KWK Ziemowit. 
Przypominamy, że wcześniej należy 

złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Międzylesiu wniosek o wydanie 
zaświadczenia, uprawniającego do zakupu 
węgla na preferencyjnych warunkach. 

Zaświadczenie do zakupu węgla 
uprawnia do jednorazowego odbioru 
węgla. 
O dalszych dostawach węgla będziemy 
informować mieszkańców na bieżąco. 

 
 

KOSZTY UTRZYMANIA 
GOTOWOŚCI BOJOWEJ W 

JEDNOSTKACH OSP Z 
TERENU GMINY 
MIĘDZYLESIE 

SFINANSOWANE Z BUDŻETU 
GMINY W 2022 R. 

 
Lp Wydatki  Kwota w zł 

1 Dotacja dla OSP 15 050,00 

2 Wynagrodzenie za 

udział w akcjach   

57 090,00 

3 Zakup materiałów, 

sprzętu, usług   

155 801,72 

4 Media w budynkach, 

usługi 

35 086,19 

5 Usługi remontowe 114 122,40 

6 Badania lekarskie  7 780,00 

7 Usługi 

telekomunikacyjne 

4 249,22 

8 Ubezpieczenia   20 773,51 

9 Wynagrodzenia 47 438,40 

10 Składki ZUS 1 980,36 

11 Inwestycyjne 192 788,44 

12 Szkolenia 3 000,00 

13 Opłaty zezwolenie na 

prowadzenie pojazdów 

uprzywilejowanych 

773,50 

Łącznie 655 933,74 

 
 
 

X MIĘDZYGMINNY 
KONKURS ORTOGRAFICZNY 

O TYTUŁ 
„MIĘDZYGMINNEGO 

MISTRZA ORTOGRAFII” 

 
 
       9.01.2023 r. w Samorządowej 
Szkole Podstawowej w Międzylesiu odbył 

https://miedzylesie.pl/13418/sprzedaz-wegla-po-cenach-preferencyjnych-dla-mieszkancow-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/13418/sprzedaz-wegla-po-cenach-preferencyjnych-dla-mieszkancow-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/13418/sprzedaz-wegla-po-cenach-preferencyjnych-dla-mieszkancow-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/13418/sprzedaz-wegla-po-cenach-preferencyjnych-dla-mieszkancow-gminy-miedzylesie.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=4.+F.H.U.+%E2%80%9EISKRA%E2%80%9D+Jerzy+Tymi%C5%84ski
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=4.+F.H.U.+%E2%80%9EISKRA%E2%80%9D+Jerzy+Tymi%C5%84ski


się IX Międzygminny Konkurs 
Ortograficzny kl. VII- VIII o tytuł 
„Międzygminnego Mistrza 
Ortografii”. W konkursie wzięły udział 3- 
osobowe drużyny uczniów (najlepszych w 
etapie szkolnym), ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, ze Szkoły 
Podstawowej w Wilkanowie oraz  z SSP w 
Międzylesiu. Uczestnicy rozwiązywali 5 
zadań z różnymi 
trudnościami  ortograficznymi oraz pisali 
ze słuchu dyktando. 

 
            Pierwsze miejsce i tytuł 
„Międzygminnego Mistrza Ortografii” w 
roku szkolnym 2022/2023 zdobyła Alicja 
Wdowiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Bystrzycy Kłodzkiej, miejsce drugie 
zajęła Maja Kwaśnik z SSP w 
Międzylesiu, a miejsce trzecie Maja 
Szczepanik ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 

W kategorii szkół I m. zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy 
Kłodzkiej, miejsce II Szkoła Podstawowa 
w Wilkanowie, a miejsce III SSP w 
Międzylesiu. 

Gratulujemy laureatom! 

X  KRAPKOWICKIE  
ZDERZENIA TANECZNE 

 
 

Międzyleski zespół taneczny Plus 
Minus, uczestniczył w grudniu 2022r w X 
Krapkowickich Zderzeniach Tanecznych.  
Ogólnopolski turniej cieszy się dużym 
zainteresowaniem tancerzy ze szkół 
tanecznych, odbywa się we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Podczas występów 
można było podziwiać  formacje w  różnych 
stylach tanecznych od hip-hopu po taniec 
współczesny i jazzowy. Wśród zespołów w 
swojej kategorii wiekowej zespół Plus 
Minus zajął II miejsce.   
To już trzeci z kolei  turniej, w którym mógł 
zaprezentować się zespół. I to wszystko 
dzięki wsparciu  pana burmistrza, Urzędu 
Miasta i Gminy Międzylesie oraz pana 
dyrektora Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Międzylesiu. Dziękujemy!  
 
BABIE LATO – ZAKOŃCZENIE 

PROJEKTU 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 
Międzylesiu zakończył realizację projektu 
współfinansowanego z Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Glacensis,pt.: 
„Babie lato”. W ramach działań 
projektowych odbyło się 11 spotkań i 
warsztatów w wymiarze 46 godzin oraz 11 
różnorodnych warsztatów, które trwały 200 
godzin. Powyższe liczby wskazują jak 
wiele wydarzyło się na pograniczu polsko-
czeskim w 2022 roku. To wszystko nie 
odbyło by się, gdyby nie Nasze wspaniałe 



Kobiety i Mężczyźni, którzy porzucili, 
chociaż na kilka godzin,  swoje obowiązki 
lub kapcie i fotel, aby móc spędzić aktywnie 
czas w cudownych osób, którym się po 
prostu chce. Chce być i chce żyć pełną 
piersią.  

2 grudnia odbyło się podsumowanie 
projektu, na którym mogliśmy podziwiać 
pracę transgranicznych uczestniczek 
warsztatów, ale również obejrzeć zdjęcia i 
powspominać ten wspólnie spędzony czas. 
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i 
zapraszamy na kolejne działania MGOK w 
Międzylesiu. 

 

WYBORY W KLUBIE MLKS 
„SUDETY” MIĘDZYLESIE 

 
22.01.2023 r. odbyło się spotkanie 

sprawozdawczo-wyborcze klubu MLKS 
„Sudety” Międzylesie. Po wysłuchaniu 
sprawozdania z działalności klubu za 
ostatnie 4 lata członkowie stowarzyszenia 
wybrali nowe władze na kolejne 4 lata. 
Prezesem klubu pozostał Andrzej Dudek, a 
siedmioosobowy zarząd uzupełnili:  

Piotr Jurkiewicz – wiceprezes 
Michał Duś – wiceprezes 
Grzegorz Kantor – Sekretarz 
Julita Dudek – Skarbnik 
Andrzej Juraszek – Członek Zarządu 
Krzysztof Halczyk – Członek Zarządu  
 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: 

Katarzynę Grzybowską-Kania 
Mariusz Małkowski 
Arkadiusz Lorenz.  

 
INFORMACJA ! FERIE !!! 

 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 

Międzylesiu zaprasza dzieci w wieku 7 – 12 
lat na półkolonie, która odbędzie się w ferie 
zimowe, w terminie 13-25.02.2023r. 
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku 
do piątku, w godz. 9:00 – 13:00 w MGOK 
w Międzylesiu. Chętne dzieci prosimy o 
zapisywanie w Ośrodku Pomocy 
Społecznej (jeżeli rodzina korzysta z 
dodatkowych świadczeń socjalnych) lub w 
MGOK, tel. 748126343. Do zobaczenia  

 

DOBRA PASSA TRWA… 

 
21.01.2023 w Dzierżoniowie 

rozegrany został mecz  tenisa stołowego IV 
ligi pomiędzy Salusem Dzierżoniów a 
Sudetami Międzylesie. Nasi zawodnicy 
robią wszystko, by nazwa ich ukochanego 
klubu jak najdłużej widniała na pierwszym 
miejscu tabeli rozgrywek, a efektem ich 
starań, po  bardzo wyrównanej grze  była 
wygrana Sudetów stosunkiem  7:10 dzięki 
czemu utrzymują nadal 1 miejsce w tabeli. 
Cenne punkty zdobywali :  Sławomir 



Bielak 1, Bartosz Jurkiewicz 2,5, Bolesław 
Dyc 3 i Artur Kwaśnik 3,5 punktu. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów ! 

 

SYLWESTROWE ZAWODY W 
WYCISKANIU SZTANGI 
LEŻĄC - ŚWIEBODZICE 

29.12.2022 R 

W dniu  29.12.2022 r  nasza ekipa 
Sylwestrowymi zawodami w wyciskaniu 
sztangi leżąc Świebodzice 2022 zakończyła  
rok startowy.  Na świebodzickich zawodach  
wystartowała  liczna ekipa zawodników  
MLKS  SUDETY  Międzylesie .   Kamila 
Wyderska - 6  miejsce Open Kobiet,  
wynik 65 kg. 

Dominik Smoleń – 9 miejsce  kat. wag. 90 
kg.  wynik 122,5 kg.  

Dariusz  Oczkowski – 8  miejsce kat. wag. 
90 kg. wynik 125 kg. 

Marcin Szreiber  – 4 miejsce kat. wag.  90 
kg. wynik 175 kg. 

Łukasz Gajdulewicz  – 1 miejsce 
kat. wag. 90 kg. wynik 215 kg., oraz 1 
miejsce w OPEN Mężczyzn z wynikiem 
138,1 pkt. Wilkssa 

Mariusz Małkowski  – 8 miejsce 
kat. wag. +90 kg. wynik 160 kg.  

Andrzej Juraszek– 1 miejsce Open 
Weteranów,  wynik 180 kg., 110,5 pkt. 

Grzegorz Kantor –2 miejsce Open 
Weteranów,  wynik 190 kg., 105,5 pkt. 

Krzysztof Halczyk– 3 miejsce Open 
Weteranów,  wynik 180 kg., 101,8 pkt. 

 

„MOJA DWUNASTKA” JUŻ PO 
RAZ STO DZIEWIĘTNASTY 

 
 

„Życie jest ruchem - ruch jest życiem” - 
pod takim hasłem w sobotę 07 stycznia 
2023 r.  po raz 119 odbyła się impreza 
marszowo-biegowa „Moja Dwunastka”. 
Pomimo pochmurnego nieba udział w niej 
wzięło 11 osób, które w ciągu 24 minut 
aktywności ruchowej wspólnie pokonały 
prawie 23 km, a rekordzista - „Międzyleski 
Wilk” 4,5 km. 

Celem naszego najdłuższego maratonu 
świata jest zachęcenie jak największej 
liczby osób  do podejmowania w czasie 
wolnym aktywności ruchowej, próba 
zarażenia ich modą na bieganie oraz 
promocja zdrowego stylu życia. Spacer, 
marsz, marszobieg i bieg są najbardziej 
naturalnymi formami ruchu i każdy, bez 

http://silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/264-sylwestrowe-zawody-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-swiebodzice-29-12-2016-r
http://silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/264-sylwestrowe-zawody-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-swiebodzice-29-12-2016-r
http://silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/264-sylwestrowe-zawody-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-swiebodzice-29-12-2016-r
http://silaczemiedzylesie.pl/aktualnosci/264-sylwestrowe-zawody-w-wyciskaniu-sztangi-lezac-swiebodzice-29-12-2016-r


względu na wiek i dostosowując aktywność 
do własnych możliwości, może, a nawet 
powinien taką aktywność podejmować. 
Zalecane 10 tys. kroków dziennie na pewno 
wpłynie pozytywnie na zdrowie, czyli to, co 
najcenniejsze.  

Już wkrótce będzie okazja do 
podreperowania zdrowia, kondycji i 
samopoczucia. W niedzielę 29 stycznia 
2023 r. o godz. 15.00 tradycyjnie, w ramach 
31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zorganizowany zostanie bieg 
„Policz się z cukrzycą”. Tego dnia będzie 
możliwość kontrolnego zbadania poziomu 
cukru we krwi. Zapraszamy całymi 
rodzinami. Orkiestrowe gadżety mile 
widziane. 

Natomiast na 120. „Moją Dwunastkę” 
serdecznie zapraszamy w sobotę 04 lutego 
2023 r. o godz. 10.00 na międzyleski 
stadion. Jeśli macie ochotę rozpocząć swoją 
przygodę z marszobieganiem, sprawdzić 
swoją kondycję fizyczną lub po prostu 
spędzić miło czas na świeżym powietrzu to 
ta impreza jest dla Was idealna. 

 

 
LIKWIDACJA BARIER 

ARCHITEKTONICZNYCH 
 

 
 
 Dofinansowaniu likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych lub w 
komunikowaniu się , które utrudniają lub  
uniemożliwiają samodzielne 

funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej 
polega na likwidacji wszelkich utrudnień 
występujących w budynku ( w miejscu 
zamieszkania  ) i w jego najbliższej okolicy, 
które ze względu na rozwiązania 
techniczne, konstrukcyjne lub warunki 
użytkowania uniemożliwiają swobodę 
ruchu lub utrudniają ją. Likwidacja barier w 
komunikowaniu się polega na likwidacji 
ograniczeń, które uniemożliwiają 
swobodne porozumiewanie się lub 
przekazywanie informacji albo je 
utrudniają. Likwidacja barier technicznych 
polega na likwidacji  przeszkód 
wynikających z tego, że nie zastosowano 
przedmiotów lub urządzeń odpowiednich 
dla rodzaju niepełnosprawności albo ich do 
tego rodzaju nie dostosowano.  
Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać 
dofinansowanie: 
- dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych przysługuje, jeśli masz 
trudności w poruszaniu się. 
- dofinansowanie likwidacji barier w 
komunikowaniu się i technicznych 
przysługuje, jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebami wynikającymi z  
niepełnosprawności wnioskodawcy 
Maksymalna wysokość dofinansowania 
wynosi 95% kosztów przedsięwzięcia, nie 
więcej jednak niż 15-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia. Przynajmniej 5% musisz 
pokryć sam (minimalny udział własny). 
Wkładem własnym mogą być także środki 
od sponsora lub przyznane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w formie zasiłku 
celowego.  
WAŻNE Dofinansowanie likwidacji barier 
w komunikowaniu się i technicznych 
możesz uzyskać raz na 3 lata. 
Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych przysługuje oddzielnie na 
każdy rodzaj zadania. Aby otrzymać 



dofinansowanie do likwidacji barier należy 
złożyć wniosek do PCPR właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania ( a nie 
zameldowania) osoby  niepełnosprawnej -w 
przypadku  
mieszkańców gminy Międzylesie - PCPR 
Kłodzko, adres: 57- 300 Kłodzko, ul. 
Kościuszki. Można też złożyć go przez 
internet w SOW na stronie sow.pfron.org.pl 
Do wniosku dołącza się kopię  orzeczenia o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności. Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością ze środków PFRON. 
Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, 
w przypadku likwidacji barier 
architektonicznych musisz uzyskać zgodę 
właściciela ( np. wspólnoty mieszkaniowej) 
na wykonanie prac budowlanych lub 
remontowych, które mają usunąć te bariery. 
Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. 
budowa podjazdu do budynku 
mieszkalnego lub dobudowa windy, to w 
zależności od kwestii własności budynku 
lub ziemi, musisz: 
- wystąpić do wydziału architektury urzędu 
gminy dzielnicy o wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 
- przedstawić zgodę właściciela gruntu na 
budowę podjazdu (gdy właścicielem jest 
gmina, musisz uzyskać dzierżawę tego 
terenu), 
- po uzyskaniu pozytywnej decyzji złożyć w 
tym samym urzędzie projekt  
  architektoniczno-budowlany podjazdu,  
- uzyskać pozwolenie na budowę. 
Istotne jest określenie w złożonym wniosku 
kosztu związanego z likwidacją barier. Na 
etapie składania wniosku nie jest 
wymagany kosztorys wstępny, lecz 
szacunkowy koszt oraz określenie kosztowe 
udziału własnego. 
 

Dofinansowanie dla osoby 
niepełnosprawnej ruchowo w zakresie 
likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się. 
Dofinansowaniem objęte mogą być: 

1. udokumentowane koszty 
przeprowadzki do lokalu 
wymagającego małego 
przystosowania do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej ruchowo 

2. budowa pochylni i dojścia do 
budynku mieszkalnego, 
zapewniającego osobom 
niepełnosprawnym samodzielny 
dostęp do lokalu, 

3. dostawa, zakup i montaż: 
podnośnika, platformy 
samochodowej, transportera 
schodowego, windy przyściennej, 
innych urządzeń do transportu 
pionowego, 

4. sporządzenie dokumentów 
stanowiących podstawę do 
wydania zgody na dopuszczenie 
do eksploatacji urządzenia, jeżeli 
konieczność uzyskania takiej 
zgody wynika z odrębnych 
przepisów, 

5. dostawa, zakup i montaż poręczy 
oraz uchwytów w ciągach 
komunikacyjnych oraz uchwytów 
ułatwiających korzystanie z 
urządzeń higieniczno-
sanitarnych, 

6. roboty polegające na likwidacji: 
progów, zróżnicowania poziomu 
podłogi, 

7. przystosowanie drzwi: 
– zakup i montaż drzwi 
wejściowych o szerokości co 
najmniej 90 cm, a pozostałych co 
najmniej 80 cm, 
– zakup i montaż drzwi 



przesuwanych, 
– zakup i zamontowanie systemu 
otwierania drzwi, w tym 
balkonowych, przyciskiem (dla 
wnioskodawców o niesprawnych 
rękach), 
– zakup i montaż zabezpieczenia 
drzwi (do wysokości 40 cm od 
podłogi) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zainstalowanie 
ościeżnicy stalowej (wyłącznie 
dla wnioskodawców 
poruszających się na wózku 
inwalidzkim), 
– zakup oraz montaż okuć do 
drzwi balkonowych i okien, 
umożliwiające ich samodzielną 
obsługę przez osobę poruszającą 
się na wózku inwalidzkim, 
zamieszkałą samotnie lub z osobą 
o takiej samej lub innej dysfunkcji 
narządu ruchu, gdy montaż okuć 
ze względu na stan techniczny 
okien i drzwi balkonowych jest 
możliwy, w kuchni i jednym 
pokoju, wybranym przez 
wnioskodawcę, 
– zakup oraz wymiana okien i 
drzwi balkonowych w 
przypadkach, o których mowa 
wyżej, gdy montaż okuć jest 
niemożliwy, 
– zakup i zainstalowanie systemu 
automatycznego otwierania drzwi 
garażu (dla wnioskodawców 
posiadających i prowadzących 
samodzielnie samochód oraz 
prowadzących działalność 
gospodarczą lub zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę na czas 
określony, 

8. przystosowanie podłoża pod 
wykładzinę antypoślizgową oraz 
jej ułożenie, 

9. budowa przyłączy 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych od sieci 
zewnętrznych oraz instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej, 

10. budowa lub zakup 
wolnostojących: łazienki i wc 
dostosowanych do potrzeb 
wnioskodawcy, 

11. budowa instalacji oraz zakup i 
montaż urządzeń do ogrzewania z 
własnym źródłem ciepła na 
paliwo gazowe, olejowe lub 
energię elektryczną w lokalu lub 
budynku mieszkalnym osoby 
niepełnosprawnej zamieszkałej 
samotnie lub z inną osobą 
niepełnosprawną z powodu 
dysfunkcji narządu ruchu, 

12. przystosowanie wyposażenia 
kuchni do samodzielnej obsługi 
przez osobę niepełnosprawną w 
tym: obniżenie i obudowanie 
(umożliwiające dojazd wózkiem 
inwalidzkim) zlewozmywaka 
oraz zakup i montaż niskich 
blatów, zakup i montaż 
ruchomych półek oraz 
pojemników na specjalnych 
prowadnicach, zakup i montaż 
zawiasów umożliwiających 
otwieranie drzwiczek pod kątem 
większym niż 90 st. (do 170 st.), 
zakup i montaż zatrzasków 
magnetycznych, 

13. zakup i montaż telefonu, 
14. zakup i montaż faksu lub 

telefaksu (dla osób 
niepełnosprawnych czynnych 
zawodowo), 1 

15. zakup i montaż urządzenia 
wspomagającego „Sam” (dla 
osób z porażeniem 
czterokończynowym). 



Dofinansowanie dla osób z dysfunkcją 
narządu wzroku 

Dofinansowanie objąć może: 

1. dostawę, zakup i montaż poręczy 
i uchwytów w ciągach 
komunikacyjnych oraz uchwytów 
ułatwiających korzystanie z 
urządzeń higieniczno-
sanitarnych, 

2. roboty polegające na likwidacji: 
progów, zróżnicowania poziomu 
podłogi, 

3. przystosowanie podłoża pod 
wykładzinę antypoślizgową oraz 
ułożenie tej wykładziny, 

4. zakup i montaż instalacji 
dźwiękowej – sygnalizacyjnej i 
alarmowej, 

5. oznakowanie wyposażenia lokalu 
i ciągów komunikacyjnych 
różnym kolorem i fakturą, 

6. budowę instalacji oraz zakup i 
montaż urządzeń do ogrzewania z 
własnym źródłem ciepła na 
paliwo gazowe, olejowe lub 
energię elektryczną w lokalu lub 
budynku mieszkalnym osoby 
niepełnosprawnej zamieszkałej 
samotnie lub z inną osobą 
niepełnosprawną, 

7. zakup kuchni mikrofalowej oraz 
zakup i montaż kuchni 
elektrycznej w przypadku 
wyposażenia lokalu w kuchnię 
węglową lub gazową w lokalu lub 
budynku mieszkalnym osoby 
niepełnosprawnej zamieszkałej 
samotnie lub z inną osobą 
niepełnosprawną, 

8. zakup i montaż telefonu, 
9. zakup CB-radio, 

10. wykonanie dodatkowego 
oświetlenia w pomieszczeniu lub 
zmiana sposobu oświetlenia dla 
wnioskodawców o 
umiarkowanym i znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 

Dofinansowanie dla osób z dysfunkcją 
narządu mowy 

Dofinansowanie objąć może: 

1. zakup i montaż specjalistycznej 
sygnalizacji świetlnej: 
– wyposażenie dzwonka do drzwi 
w sygnalizację świetlną, 
– wyposażenie telefonu w 
sygnalizację świetlną, 
– sygnalizatory optyczne do 
telefonów, tekstofonów, 
telefaksów i wideofonów, 

2. zakup budzików świetlnych i 
wibracyjnych, 

3. zakup i instalacja aparatów 
(faksu, tekstofonu, wideofonu) 
dla osób niepełnosprawnych 
czynnych zawodowo, 

4. zakup telefonów z cewką 
indukcyjną w słuchawce albo 
wzmacniaczem lub zakup 
wzmacniacza do telefonu, 

5. zakup przenośnych 
indywidualnych wzmacniaczy 
dźwięku, słuchawek, minipętli 
induktofonicznych, 

6. zakup indywidualnych urządzeń 
akustycznych przybliżających 
dźwięki (działających na FM lub 
podczerwień), 

7. zakup urządzeń wspomagających 
odbiór dźwięku z telewizora 
(przewodowych i 
bezprzewodowych), 



8. refundację różnicy kosztów 
między ceną telewizora z 
teletekstem i ceną telewizora bez 
teletekstu, przy 
udokumentowanym zakupie 
przez osobę niepełnsoprawną 
zamieszkałą samotnie lub z inną 
osobą niepełnosprawną, 
telewizora z teletekstem. 

Dofinansowaniem w zakresie likwidacji 
barier poza lokalem mieszkalnym mogą 
być objęte: 

1. wyrównanie nawierzchni 
chodnika w pobliżu (do 5m) 
wjazdu na pochylnię oraz dojścia 
do budynku, 

2. trwałe oznakowanie narożników 
budynku (dla osób z dysfunkcją 
narządu wzroku), 

3. wprowadzenie oznakowania 
kolorystycznego i fakturowego 
elementów pionowych i 
poziomych małej architektury 
oraz ograniczenia krawężnikami 
lub opaskami o odmiennej 
fakturowo lub kolorystycznie 
nawierzchni (dla osób z 
dysfunkcją narządu wzroku). 

Jeżeli wniosek składa osoba z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi może 
występować o środki finansowe na cele 
wymienione powyżej, lecz w granicach 
górnej kwoty 15-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia. Decyzja o zasadności 
dofinansowania poszczególnych urządzeń 
lub prac należeć będzie do starosty (PCPR-
u). 

 

Przy rozpatrywaniu wniosku brane są 
pod uwagę: 

• koszty likwidacji barier, 
• stopień i rodzaj niepełnosprawności, 
• warunki mieszkaniowe, 
• praca, szkoła, 
• prowadzenie gospodarstwa 

domowego samotnie lub z 
rodziną, 

• średni dochód na członka rodziny, 
• deklarowany udział własny ponad 

wynikające z przepisów, 
• dofinansowanie przez sponsora, 
• wcześniejsze korzystanie ze 

środków na likwidację barier lub 
inne cele ustawowe. 

 

Składający wniosek musi liczyć się z tym, 
że PCPR: 

• sprawdzi wiarygodność informacji, 
• dokona wstępnej wizji lokalnej, 
• dokona oceny wniosku według skali 

punktowej, 
• sporządzi liczbę wniosków od 

najwyższej do najniższej liczby 
punktów. 

Realizacja wniosków następuje w miarę 
posiadanych przez PCPR środków, według 
kolejności ustalonej na liście punktowej. 
Podanie przez wnioskodawcę nieprawdy 
eliminuje jego wniosek z dalszego 
rozpatrywania. Jeżeli wniosek nie został 
uwzględniony z powodu braku środków, 
powinno się złożyć nowy wniosek w 
następnym roku.  

Do wniosku powinno się 
dołączyć (odpowiednio): 

• kopię orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności własnym i 
innych osób zamieszkujących 
wspólnie z wnioskodawcą, 



• udokumentowaną podstawę prawną 
zameldowania w lokalu 
(własność, umowa najmu), 

• zaświadczenie o dochodach 
wnioskodawcy i osób z nim 
zamieszkujących, 

• zaświadczenie o zatrudnieniu. 

Po zakwalifikowaniu wniosku osoba 
niepełnosprawna powinna dostarczyć: 

• szkic mieszkania, 
• projekt i kosztorys, pozwolenie na 

budowę, 
• zgodę właściciela budynku, 
• pełnomocnictwa inwestora 

zastępczego np. jest to firma, 
która prowadziła remont w 
mieszkaniu; może to być nasze 
oświadczenie, jeśli my robimy 
remont (jesteśmy „inwestorem”). 

Szczegóły dofinansowania powinny 
zostać zawarte w umowie. Przekazanie 
środków następuje po dostarczeniu przez 
wnioskodawcę: 

 

• kosztorysu ofertowego, 
• protokołu końcowego odbioru robót 

(w obecności przedstawiciela 
PCPR), 

• rachunków, 
• dowodu uiszczenia udziału 

własnego, 
• rozliczenia zużycia materiałów. 

 

Przekazanie przez starostę (PCPR) środków 
finansowych następuje w ciągu 30 dni od 
dnia złożenia wymaganego kompletu 
dokumentów, przelewem pocztowym lub 
na wskazane konto. 

Ważne: przed złożeniem wniosku uzyskaj 
informacje z PCPR w Kłodzku jakie kwoty 
ma dyspozycji PCPR na likwidację barier 
na dany rok. 

Szczegółowych informacji dotyczących 
procedury złożenia wniosku na likwidację 
barier architektonicznych, technicznych lub 
w komunikowaniu się uzyskasz u dorady 
osób niepełnosprawnych, który pełni dla 
Państwa dyżury w każdy czwartek w 
godzinach 10.oo -11.oo w Domu Tkaczy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

BOBOSZÓW  178 3 181 

DŁUGOPOLE GÓRNE  676 5 681 

DOLNIK  95  95 

DOMASZKÓW     

 GÓRNA 156  156 

 KOLEJOWA 449 3 452 

 MIĘDZYLESKA 167 31 198 

 POLNA 176 2 178 

 ŚNIEŻNA 175 2 177 

 Razem  1123 38 1161 

GAJNIK  112 8 120 

GNIEWOSZÓW  78 2 80 

GOWORÓW  350 2 352 

JAWOREK  90 1 91 

JODŁÓW  64  64 

KAMIEŃCZYK  65 5 70 

LESICA  38 3 41 

MICHAŁOWICE  55  55 

MIĘDZYLESIE ADAMA MICKIEWICZA  5  5 

 BOLESŁAWA CHROBREGO 120 3 123 

 GRANICZNA 40 1  41 

 JANA SOBIESKIEGO 141  141 

 JESIONOWA 12  12 

 JULIUSZA SŁOWACKIEGO 121 1 122 

 KLONOWA 23  23 

 KOLEJOWA 85  85 

 KOŚCIELNA 55  55 

 LEŚNA 16  16 

 LILIOWA 4  4 

 LIPOWA 138  138 

 LUDWIKA WARYŃSKIEGO 262 1 263 

 NA WZGÓRZU 2  2 

 OSIEDLE 28  28 



 Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

 PIONIERÓW 65 1  66 

 POLNA 26 1  27 

 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 86  86 

 SŁONECZNA 33  33 

 SZARYCH SZEREGÓW 41  41 

 TRZY DWORKI 3  3 

 TYSIĄCLECIA PAŃSTWA 
POLSKIEGO 82  82 

 WARSZAWSKA 93 2  95 

 WIDOKOWA 22  22 

 WIOSENNA 17  17 

 WŁADYSŁAWA SYROKOMLI 26  26 

 WOJSKA POLSKIEGO 472 6 478 

 PLAC WOLNOŚCI 386 4 390 

 Razem  2404 20 2424 

NAGODZICE  159 2 161 

NIEMOJÓW  19 1 20 

NOWA WIEŚ  125 2 127 

PISARY  127 7 134 

POTOCZEK  15 2 17 

ROZTOKI  401 2 403 

RÓŻANKA  308 8 316 

SMRECZYNA  192  192 

SZKLARNIA  186 5 191 

 Razem 6860 116  

 
Liczba mieszkańców ogółem w gminie:   6 976 
                                       wieś:  4 552 

      miasto:  2 424  
Liczba urodzeń ogółem:   43 

      dziewczynki :                   26 
                          chłopcy:    17  
Liczba zgonów ogółem:   84 

  kobiety:   43 
mężczyźni   41 

Międzylesie, dnia 18 stycznia 2022 r. 



 
 

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  
Z TERENU GMINY MIĘDZYLESIE 

na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków  

 
Szanowni Państwo, 
 
informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)  gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli 
częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz 
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Dla uaktualnienie danych prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych                                  
i  przydomowych oczyszczalni ścieków, zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli 
nieruchomości z terenu w gminie Międzylesie, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków, o wypełnienie ankiety. 

Formularze ankiet dostarczą sołtysi wraz z nakazem podatkowym, dostępne będę również na stronie 
internetowej www.miedzylesie.pl/zakładka Aktualności i w siedzibie tut. Urzędu,                 w Referacie 
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 22.   

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email tut. Urzędu: urzad@miedzylesie.pl                lub 
złożyć w sekretariacie Urzędu – pokój nr 7, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta                   i Gminy 
Międzylesie, plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r.  

Proszę mieszkańców o współpracę oraz udzielenie pełnej i  rzetelnej informacji w ramach 
badania ankietowego.   

W przypadku nie złożenia ankiety, pracownicy tut. Urzędu będą zobowiązani do przeprowadzenia 
kontroli posesji, w celu ustalenia sposobu postępowania z powstającymi na terenie nieruchomości 
nieczystościami ciekłymi.  

Przypominam, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na  właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązek 
udokumentowania w  formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenia na opóźnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w 
instalacjach przydomowych oczyszczalni, poprzez okazanie takich umów                   i dowodów 
uiszczenia opłat za te usługi.  

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie. 
Na stronie internetowej w zakładce  dla mieszkańca/Odpady w gminie Międzylesie/ dostępny jest wykaz 
przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z terenu naszej gminy. 

Szczegółowe informacje dot. ankiet uzyskać można pod numerem telefonu 74 8126 347             wew. 
20 lub 26  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  

                                                                                          Tomasz Korczak  



Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy 
Międzylesie,  zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2022 r., poz.1297).   

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres email tut. Urzędu: urzad@miedzylesie.pl lub złożyć w sekretariacie 
Urzędu – pokój nr 7, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, 57-530 
Międzylesie, w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r.   

DANE IDENTYFIKACYJNE  

Właściciel nieruchomości 

(Imię i nazwisko/Nazwa firmy) 
 

Adres nieruchomości  

Numer telefonu kontaktowego   

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Ścieki odprowadzam do: 

 �  zbiornika bezodpływowego (szamba) 

 � przydomowej oczyszczalni ścieków 

 � sieci kanalizacji sanitarnej 

 � nie posiadam żadnego z powyższych 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/OCZYSZCZALNI 
PRZYDOMOWEJ  

Pojemność (m3) 
 

 

Technologia wykonania zbiornika  

(kręgi betonowe, zbiornik metalowy, zbiornik poliestrowy, 
betonowy, itp.) 

Typ przydomowej oczyszczalni ścieków (drenażowa 
biologiczna, itp.) 

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 
zbiornika bezodpływowego / osadnika z 
przydomowej oczyszczalni? 

� TAK � NIE 

Data zawarcia umowy   

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu 
nieczystości ciekłych  



Podać częstotliwość opróżniania 
zbiornika/oczyszczalni    

(np. raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na rok) 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych  

Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych 
(m³/miesiąc/rok)  

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia." 

 

 

..........................................................                 .................................................................................... 

Data                                                                  Podpis właściciela nieruchomości 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 
informujemy, że: 

Administratorem  danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie z siedzibą w Międzylesiu, Plac 
Wolności 1 zwany dalej ADO. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków umożliwiających wykonywanie pracy ADO. 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody. 

Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesach 
zainicjowanych przed jej wycofaniem. 

W celu realizacji zadań statutowych, ADO wykonuje je na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przetwarza 
w granicach prawa. 

ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. 

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) 
lub innym organom w związku z wykonywanymi zadaniami ADO. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu 
przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
tel. 22 531 03 00. 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 
Administratora, w tym profilowaniu. 



Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marcin Tynda email: iod@efigo.pl 

zgody. 

Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesach 
zainicjowanych przed jej wycofaniem. 

W celu realizacji zadań statutowych, ADO wykonuje je na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przetwarza 
w granicach prawa. 

ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. 

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) 
lub innym organom w związku z wykonywanymi zadaniami ADO. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marcin Tynda email: iod@efigo.pl 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 

 

 

 ................................................  

               (data i podpis ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


	V GMINNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
	TYDZIEŃ Z ENERGIĄ…
	SPRZEDAŻ WĘGLA PO CENACH PREFERENCYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIĘDZYLESIE
	X MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ „MIĘDZYGMINNEGO MISTRZA ORTOGRAFII”
	SYLWESTROWE ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC - ŚWIEBODZICE 29.12.2022 R


