
S p r a w o z d a n i e 

z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami. 

 

1/ Wizyta przedstawicieli miasta partnerskiego Lohne. 

 

Kontynuując cykl współpracy polsko - niemieckiej Międzylesie i Lohne, w dniach                                     

od 4 - 8 maja br; szesnastu mieszkańców miasta Lohne gościło w Międzylesiu w ramach 

wymiany partnerskiej. Wizyta połączona była z wymianą młodzieży międzyszkolnej, w ramach 

której gminę odwiedziło 20 uczniów. Program pobytowy przygotowany był tak, że delegacje 

wspólnie zwiedzały gminne atrakcje Międzylesia i okolice. W harmonogramie znalazło się 

kilka pozycji atrakcji turystycznych naszej gminy, w tym kościół w Kamieńczyku oraz gminny 

basen kąpielowy. Ponadto na zaproszenie Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Zakładu 

Doświadczalnego III w Międzylesiu, Pana Andrzeja Jarskiego, goście wspólnie z Burmistrzem, 

poza zwiedzaniem kompleksu obiektów mieli okazję zapoznać się z krótką prezentacją 

dotyczącą nowych technologii, wykorzystywanych podczas produkcji izolatorów. Ponadto 

podczas całodniowych wycieczek poza gminą delegacja odwiedziła m.in.: Hutę Szkła                               

w Stroniu Śląskim, Czarną Górę, Zamek Książ w Wałbrzychu, Park Miniatur „Minieuroland” 

w Kłodzku. 

 

2/ Spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi w Gminie Międzylesie 

 

W dniach 09-10.05.2016 w Boboszowie odbywało się spotkanie Polskiej Sieci Odnowy                            

i Rozwoju Wsi. Tematem przewodnim spotkania był „Wpływ współpracy transgranicznej na 

odnowę wsi”. Gmina Międzylesie na tę okoliczność przygotowywała, krótkie prezentacje 

multimedialne: opisujące wszystkie działania transgraniczne na przestrzeni minionych lat, 

które miały ogromny wpływ na odnowę wsi oraz prezentację promującą naszą gminę. W części 

plenarnej  podjęto uchwałę członków założycieli o powołaniu Stowarzyszenia PSORW,                            

i zatwierdzono jego statut ponadto wybrano członków Komitetu Założycielskiego 

Stowarzyszenia, dokonano wyboru członków Zarządu,  Komisji Rewizyjnej oraz 

Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, którym został burmistrz Gogolina – Pan Joachim 

Wojtala. W pierwszym dniu obrad, podpisano również umowę o współpracy partnerskiej 

pomiędzy polskim Ogrodem Działkowym „Tęcza” w Międzylesiu, reprezentowanym przez 

Bożenę Pawula, a czeskim ogrodem działkowym reprezentowanym przez Jana Krivohlavka. 

Kolejny dzień (10 maja br.) poświęcony był wizycie studyjnej podczas, której samorządowcy 

mieli możliwość obejrzenia zrealizowanych projektów transgranicznych,  i nie tylko tj. 

zaprezentowano sprzęt OSP w Goworowie, krużganek w Międzylesiu, plac rekreacyjny                        

w Smreczynie, skansen prowadzony przez Pana Jacka Juraszka ze Smreczyny, wieżę widokową 

Na Suchym Wierchu w Czechach, miasto partnerskie Kraliki – fontannę, wojskowe muzeum. 

Wieżę na Trójmorskim Wierchu, która jest sztandarowym projektem transgranicznym, nie 

zwiedzono, z uwagi na bardzo ograniczony czas oraz niekorzystne warunki w lesie 

spowodowane wichurą z lipca ubiegłego roku. Kolejne spotkanie zaplanowane jest pod koniec 

miesiąca sierpnia b.r, w siedzibie Stowarzyszenia w Kamieniu Śląskim, woj. opolskie. 



 

3/Organizacja obchodów Dni Międzylesia. 

Trwają przygotowania do tegorocznych obchodów XXII Dni Międzylesia, które zaplanowano 

w dniach od 02 - 05 czerwca br. Przygotowany został ramowy program przebiegu imprezy, 

który przewiduje oficjalne rozpoczęcie obchodów święta Międzylesia tradycyjnie                                 

Uroczystą Sesją Rady Miejskiej w dniu 03 czerwca br. w MGOK w Międzylesiu.                              

W kolejnych dniach tj. sobota 4 czerwca br; zaplanowano m.in.: zawody rowerowe Czasówka 

2016, pokaz starych samochodów na Międzyleskim rynku, Gminny Festiwal Kulinarny 

Grillowanie Pod Trójmorskim Wierchem, a w godzinach wieczornych koncert zespołów 

Centrala 57 oraz HORYZONT z Nysy, na zakończenie dnia przewidziany jest pokaz 

sztucznych ogni. W  niedzielę 5 czerwca 2016 r; zaplanowano występy dzieci przedszkolnych 

i szkolnych, pokaz sztuk walki HAPKIDO, występy taneczne, Akademii Ruchu z Goworowa, 

gry i zabawy prowadzone przez harcerzy, park linowy prowadzony przez  22 Karpacki Batalion 

Piechoty Górskiej. 

 

4/ Rozpatrzenie wniosków dotyczących dofinansowania w ramach GFPiRPA i GFPN 

projektów pn.: 

- wniosek Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację projektu 

pn. „Pozytywne oddziaływanie literatury – Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu”.  

Burmistrz przyznał grant w kwocie 400 zł.  

- wniosek ZSP w Domaszkowie o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Najlepszą 

inwestycją jest inwestycja w siebie, ucz się języków!”  Burmistrz przyznał grant w kwocie 200 

zł.  

 - wniosek o dofinansowanie z GFPN na realizację projektu pn. „Koncert profilaktyczny Chór 

z Gór”. Burmistrz przyznał grant w kwocie 1 500 zł.   

- wniosek MLKS „Sudety” Międzylesie o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Festyn 

Turnieju Piłkarskich „6” i Młodzików”. Burmistrz w drodze dofinansowania przyznał grant w 

kwocie 700 zł. 

 

- wniosek Sołectwo Szklarnia o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wspólna praca 

mieszkańców wsi na rzecz środowiska (porządki wiosenne)”. Burmistrz w drodze 

dofinansowania przyznał grant w kwocie 300 zł. 

 

- wniosek Sołectwa Szklarnia o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Dzień św. Floriana 

w naszej wsi - kultywowanie strażackich tradycji”, Burmistrz w drodze dofinansowania 

przyznał grant w kwocie 800 zł. 

 

 

 

 

 



5/ Zbywanie nieruchomości w świetle nowo obowiązujących uregulowań prawnych. 

 

Założeniem nowej ustawy jest istotny udział Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie 

gruntami rolnymi i szerszy udział Państwa na tym rynku. Ustawa, przewiduje daleko idące 

ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, w tym m.in.:  

- ograniczenia dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego,  

- wprowadzenie wymogu,  że własność nieruchomości rolnej albo jej część może być  

   przeniesiona, o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej, albo dostęp ten ma  

   nieruchomość nabywcy granicząca z tą nieruchomością,  

- wprowadzenie prawa pierwokupu nieruchomości rolnej, które może przysługiwać z mocy  

   ustawy dzierżawcy, rolnikowi indywidualnemu będącemu właścicielem nieruchomości  

   rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością lub  Agencji Nieruchomości Rolnych,                            

- wprowadzenie wymogów formalnych dotyczącym dzierżawy gruntów rolnych, w tym nawet  

  formy aktu notarialnego w przypadku umów dzierżawy na okres ponad 5 lat,                                       

  odniesienie wymogów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości rolnej również                                      

  do gospodarstw rolnych.  

Burmistrz polecił przeanalizować wszystkie umowy dzierżaw w świetle nowo obowiązujących 

przepisów. 

6/ Organizacja prace w ramach robót publicznych. 

Na organizacje robót publicznych w 2016 r;  złożone zostały dwa wnioski: pierwszy na 

zatrudnienie 5 osób w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”, i drugi na 

zatrudnienie 8 osób w ramach robót publicznych. Prace rozpoczęto z dniem 4 maja br; Spośród 

zatrudnionych, pracowników rozdysponowano do prac na terenie gminy w tym do OPS                           

w Międzylesiu, na basen kąpielowy oraz do prac w ZGKiM. Przygotowany został 

harmonogram prac, w ramach którego mają być realizowane poszczególne zadania m.in.                          

tj.: uzupełnianie znaków drogowych, przegląd mostów i placów zabaw, koszenie i udrażnianie 

rowów, uzupełnienie przepustów. Prace mają trwać przez okres 4 miesięcy.  

 

Międzylesie; dnia 25 maja 2016 r.  

 


