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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/ Podsumowanie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzylesiu.  

W niedzielę 10 stycznia br; już po raz kolejny w naszej gminie odbył się XXIV Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozpoczęcie imprezy miało miejsce o godz. 15.00 tradycyjnym 

biegiem pod hasłem „Policz się z cukrzycą”. Uczestnicy biegu przemierzać będą trasę po 

chodnikach rynku począwszy od obelisku. Następnie w MGOKu na przybyłych gości czekały 

liczne atrakcje wśród, których znalazły się występy wokalno-taneczne dzieci ze szkół oraz 

lokalnych zespołów, licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców, słodka 

kawiarenka. O godz. 19.30 „Orkiestrę…” zakończono symbolicznym światełkiem do nieba.                   

Na terenie gminy zebrano 4 835,95 PLN w Domaszkowie, i 9 151,49 PLN w Międzylesiu. 

Łącznie kwotę 13.987,44 PLN, przekazano na konto WOŚP. Tym samym ustanowiono kolejny 

rekord w gminie Międzylesie. 

2/Relacja ze spotkania noworocznego. 

Tegoroczne spotkanie noworoczne zaplanowane było na dzień 25 stycznia 2015 r.                                      

w MGOK w Międzylesiu. Na zaproszenie Burmistrza na spotkanie przybyli liczni goście                      

w tym: Burmistrz gminy Dolsk H. Litka, honorowi obywatele gminy Międzylesie R. Ciszewicz                            

oraz Radny Województwa Z.  Szczygieł, Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego                                         

P. Marchewka, dziekan dekanatu Międzylesie J. Tracz, Komendant Powiatowy Policji                          

w Kłodzku A. Sidorowicz, Komendant Policji w Bystrzycy Kł. K. Jurczyk, Komendant GPK 

w Kłodzku, P. Piekarski. Ponadto Radni, Sołtysi, Zasłużeni dla Miasta i Gminy, przedstawiciele 

organizacji społecznych i jednostek gminy. Tegoroczną część artystyczną  zapewnił zespół 

taneczny Plus – Minus z Międzylesia, na przemian z zespołem muzycznym Pana R. Pasternaka. 

Ponadto wyświetlona została prezentacja multimedialna podsumowującą miniony rok 2015.    

Po spotkaniu wszystkich gości zaproszono na symboliczny toast przy lampce szampana oraz 

catering przygotowany przez pracowników MGOK.                                   

3/Kolędowanie Międzyleskie 

W dniu 30 stycznia br; w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbywało się                              

XI Międzyleskie Kolędowanie. W tym roku do udziału w kolędowaniu zgłosiło się 12 zespołów 

śpiewaczych, wśród których prowadzącym imprezę był zespół Międzylesianie z Międzylesia. 

Impreza cieszyła się w tym roku dużą frekwencją, ponieważ doliczono się obecności ok. 200 
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osób. Podczas kolędowania wręczone zostały nagrody za udział w konkursie na "Najładniejszą  

choinkę, a także szopkę Bożonarodzeniową 2015 r." 

4/ Rozstrzygnięcie konkursu na  „Najładniejszą choinkę i szopkę bożonarodzeniową”. 

W tym roku do konkursu zgłoszono 19 choinek oraz 10 szopek z całej gminy. Choinki w całej 

swojej okazałości zostały sfotografowane za dnia i w porze wieczornej. Po dokonaniu oględzin 

1 miejsce oraz tytuł najpiękniejszej choinki przyznano dla Domaszkowa, 2 miejsce zajął 

Kamieńczyk, natomiast 3 miejsce ex aequo Michałowice z Goworowem. Wszystkie pozostałe 

choinki otrzymały wyróżnienia. W przypadku szopki 1 miejsce i tytuł najpiękniejszej również 

uzyskał Domaszków, 2 miejsce przypadło dla Niemojowa, a 3 miejsce Roztokom.  

5/Organizacja koncertu charytatywnego w dniu 14 lutego 2016 r. 

W dniu 14 luty 2016 r. o godz. 16.00 na rzecz pogorzelców odbędzie się koncert charytatywny, 

podczas którego zebrany dochód przeznaczony zostanie na odbudowę domu Państwa 

Komornickich w Wójtowicach. W programie koncertu zaplanowano występy muzyczne                                

i taneczne zespołów z gminy Międzylesie w tym przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej, 

ponadto otwarta będzie słodka kawiarenka i loteria fantowa.   

6/Realizacja programu usuwania azbestu w gminie Międzylesie w 2016 r.  

Kolejny rok z rzędu gmina przystępuje do realizacji programu usuwania azbestu.                                          

W 2016 r; program będzie wznowiony na tych samych zasadach co w roku poprzednim, czyli 

z możliwością pozyskania przez gminę dofinansowania na poziomie 85% na realizację zadania 

w ramach w/w programu. Przy takim dofinansowaniu i cenie 800 zł za tonę utylizowanego 

azbestu, 680 zł wynosić będzie dofinansowanie. Termin naboru wniosków trwa od 7 stycznia 

do 8 lutego 2016 r.                       

7/ Dofinansowanie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy 

finansowej na operacje typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”; w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                                       

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata                              

2014-2020. Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych,                                    

z uwzględnieniem podatku VAT. Składane wnioski oceniane będą według określonych 

kryteriów przyznając planowanej operacji punkty dotyczące specyfiki regionu – w przypadku 

województwa. W ramach naboru gmina przygotowuje wniosek na remont drogi na odcinku 

Nowa Wieś -Jaworek.     



3 
 

8/Stan realizacji działań dot. projektu: Polsko-Czeski Szlak Grzebieniowy. 

Trwa kompletowanie załączników stanowiących niezbędny element wniosku na budowę wieży 

turystyczno-widokowej na górze Czerniec. Do dnia 22 stycznia br; przygotowywana zostanie 

propozycja projektowa natomiast gotowy wniosek złożony będzie do 25 marca br.            

9/Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Międzylesiu. 

W dniu 4 stycznia 2016 r; uruchomiony został  nieodpłatny punkt pomocy prawnej 

zlokalizowany przy tut. urzędzie, w wyodrębnionym pomieszczeniu z dodatkowym wejściem 

od strony kościoła. Informacje dot. zakresu udzielanej pomocy oraz osób uprawnionych do 

korzystania z porad podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej oraz w informatorze gminnym.  Punkt prowadzony jest przez Fundację                      

„W służbie wsi” z Wrocławia. Aktualnie punkt funkcjonuje 5 dni w  tygodniu: w 

poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 8.00-13.00, natomiast w środę i czwartek w 

godzinach popołudniowych od 13.00-19.00. Ewentualna zmiana godzin funkcjonowania 

punktu będzie podana do wiadomości.                                                                                                                                   

10/Nabór wniosków w ramach RPO WD 2014-2020 – działania w osi 7.1 – Inwestycje                     

w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.  

W ramach działania 7.1 - Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w 

wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez 

przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków 

przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, istnieje możliwość pozyskania 

środków na rozbudowę bazy przedszkolnej i jej doposażenie. Poziom dofinansowania UE na 

poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Minimalny wkład własny 

beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15%. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 

minimalnie tj. 50 tys. zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia; 

natomiast 100 tys. zł w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych. 

Wnioskodawcom wypełniającym wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – 

Generator Wniosków wyznaczono terminy ich przesyłania w dniu 1 lutego i 14 marca br. 

Wobec powyższego przygotowywany jest wniosek na doposażenie i remont infrastruktury 

przedszkolnej w Domaszkowie i Międzylesiu.   
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11/Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie projektów z Gminnego Funduszu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- wniosek Sołectwa wsi Goworów o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zabawa 

karnawałowa dla dzieci połączona z obchodami „Dnia babci i dziadka”.  Burmistrz 

dofinansował projekt przyznając grant w kwocie 250 zł.  

- wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Domaszkowie o dofinansowanie na realizację projektu 

pn. „Dzielmy się radością z Bożego Narodzenia”. Burmistrz dofinansował projekt przyznając 

grant w kwocie 1000 zł.  

- wniosek MGOK Międzylesie o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Z nami nuda się 

nie uda”.    Burmistrz dofinansował projekt przyznając grant w kwocie 2. 820 zł, 

- wniosek RS wsi Goworów o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ferie na sportowo                    

i na kolorowo”. Burmistrz dofinansował projekt przyznając grant w kwocie 400 zł.  

- wniosek Rady Sołeckiej wsi Pisary o dofinansowanie na realizację projektu                                                  

pn. „Bal karnawałowy dla dzieci”. Burmistrz dofinansował projekt przyznając grant we 

wnioskowanej kwocie 230 zł.  

12/Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zamknięcia składowiska 

odpadów w Międzylesiu.  

Z dniem 22 stycznia br; gmina uzyskała wyczekiwaną decyzję Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Międzylesiu. Decyzja 

obwarowana jest pewnymi ustaleniami dot. rekultywacji i przetwarzania zgromadzonych 

odpadów. Aktualnie oczekuje się na uprawomocnienie decyzji, które ma nastąpić 4 lutego br. 

Termin na dokonanie rekultywacji trwa do końca 2018 r. W miesiącu lutym br; zaplanowane  

jest spotkanie z firmą GEOTRANS, z która gmina współpracuje celem przeanalizowania 

umowy zawartej pomiędzy gminą, a firmą w kwietniu 2015 r; o świadczenie usług 

rekultywacyjnych i wykonanie dokumentacji, w zakresie przyjmowania odpadów oraz 

monitoringu wjazdu na wysypisko, jak również nadzorowania przywożonych                                                    

i wykorzystywanych przez firmę ładunków.  Harmonogram prac związanych z rekultywacją 

składowiska odpadów w Międzylesiu zakłada wykonanie prac: 

- do 31 października 2018 r; wykonanie warstwy glebotwórczej, 

- do 31 grudnia 2018 r; kształtowanie zabudowy roślinnej składowiska. 

13/Spotkanie sieci Odnowy Wsi w Międzylesiu 

Tegoroczne Spotkanie plenarne członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi zaplanowano 

na przełomie kwietnia-maja 2016 r; w Międzylesiu. Tematem przewodnim spotkania będzie 
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„Wpływ współpracy transgranicznej na odnowę wsi”. Spotkanie będzie mieć charakter 

ogólnokrajowy, w związku z czym będą w nim uczestniczyć wójtowie i burmistrzowie z terenu 

całej Polski. Wobec powyższego rozpoczęto prace nad przygotowaniem relacji                                                

z realizowanych wniosków w latach 2007-2015 dot. mikroprojektów oraz tzw. „dużych” 

projektów realizowanych wspólnie z Czechami.  Dodatkowo przygotowany na tę okoliczność 

zostanie projekt ulotki – folderu opisującego wszystkie działania transgraniczne na przestrzeni 

minionych lat. Prawdopodobnie planowane spotkanie odbywać się będzie w namiocie „Byczy 

Róg”, ewentualnie w MGOK, podczas którego prezentowane będą m.in. w formie 

multimedialnej różne formy aktywności gmin, połączone z wizją w ternie. Przedstawione 

krótkie prezentacje m.in. dot. mają : Gminnego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

działań w ramach Lokalnej Grupy Działania - Kłodzkiej Wstęgi Sudetów, działań w ramach 

współpracy z Euroregionem Glacensis. Funduszu Masywu Śnieżnika. 

 

Międzylesie; dnia 03 lutego 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


