
 

Zarządzenie nr 23/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

 z dnia 08 lutego 2023 r. 

 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu zadań i regulaminu konkursów realizowanych 

w ramach PAOW na terenie Gminy Międzylesie w 2023 r. 

 

Na podstawie §5 Uchwały Nr XXXVII/201/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 lutego 2018 roku 

w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie oraz 

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/252/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniająca 

Uchwałę nr  XXXVII/201/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia 

i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich obejmować będzie działania: 

a) organizacje spotkań informacyjno-szkoleniowych dla liderów i przedstawicieli działających na rzecz wsi, 

b) organizacje konkursów tematycznych w zakresie estetyki wsi, 

c) konkursy grantowe/dotacje. 

 

§ 2 

Informacje o działaniach wymienionych w § 1 publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy Międzylesie www.miedzylesie.pl (zakładka PAOW) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

 

§ 3 

1. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs grantowy w 2023 r. określa się w wysokości 25 000,00 zł. 

2. Środki niewykorzystane na działaniach określonych w § 1 zasilą inne konkursy tematyczne. 

 

§ 4 

1. Ogłasza się nabór wniosków w ramach konkursu grantowego na 2023 r. na zadania z zakresu: 

a) organizacja imprez kulturalnych (np. festyny, koncerty, zawody, konkursy, warsztaty, turnieje, rajdy 

piesze i rowerowe), 

b) realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni 

publicznej, 

c) wydanie materiałów promocyjnych. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 5 

1. Określa się: 

a) termin naboru wniosku: od 09 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. do godz. 15:00, 

b) termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do jej zakończenia - nie później niż 31 maja 2023 r., 

c) termin rozliczenia: do 16 czerwca 2023 r. 

 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ITiG. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Międzylesie, dnia 08 lutego 2023 r.  

 

BURMISTRZ 

 

/-/ Tomasz Korczak 

 

http://www.miedzylesie.pl/

