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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/ Dni Międzylesia. 

Tegoroczne Dni Międzylesia odbywać się mają w terminie od 10 czerwca do 19 lipca br.                                      

W harmonogramie obchodów znajdują się poszczególne wydarzenia: 

- 10 czerwca Trójbój Lekkoatletyczny, 

- 12 czerwca Parszywa Trzynastka dla dorosłych, 

- 15 czerwca Parszywa Trzynastka dla dzieci, 

- 19 czerwca Korona Międzylesia, 

- 19 czerwca zawody wędkarskie o puchar Burmistrza i wędkowanie dla najmłodszych, 

 - 26 czerwca - Zlot Motocyklowy, Niemojów. 

- 3 lipca zawody strażackie,  

- 4 lipca Turniej Piłkarski – Puchar Burmistrza, 

- 9 lipca sesja uroczysta z otwarciem wstawy w Domkach Tkaczy.  

- 10 lipca – Zawody rowerowe Uphill – II Wilcza Międzyleska (Orlik Domaszków) 

- 10 lipca – Grillowanie Pod Trójmorskim Wierchem – „Konkurs na danie z kaszą”.  

 - Koncert Zespołu „SŁOWIANKI” 

- 11 lipca – Turniej Piłkarski – Puchar Burmistrza  

- 18,19 lipca – Koncerty muzyki barokowej w kościołach (Lesica, Nowa Wieś, Międzylesie) 

- Perły Międzylesia, 

Nie będą to obchody w formie tradycyjnej, z uwagi na trwającą pandemię, a wszystkie 

zaplanowane działania uzależnione będą od obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Wobec 

czego ich organizacja może w każdym momencie ulec zmianie. Ponadto o każdej z tych imprez 

informować się będzie na oddzielnych plakatach. 

2/ Sprawa opinii do koncepcji sieci głównych tras rowerowych woj. Dolnośląskiego. 

Zarząd woj. Dolnośląskiego przesłał do konsultacji koncepcję utworzenia głównych tras 

rowerowych na terenie województwa dolnośląskiego. Opracowanie ma formę projektu i ma na 

celu utworzenie planu tras głównych (tzw. trasa złota), które będą przecinały aglomeracje 

miejskie, kolejowe i turystyczno-przyrodnicze w połączeniu ze wszystkimi mniejszymi i 
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większymi trasami występującymi w pobliżu. Przez teren naszej gminy przebiegała będzie tzw. 

„trasa złota" od Boboszowa aż na północ województwa, przebieg tej trasy ma liczyć 268 km. 

Burmistrz zaakceptował niniejszą koncepcję z wnioskiem o odpowiednie oznaczenie w znaki 

kierunkowe dla rowerzystów w aglomeracjach.  

3/ Sprawa inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w gminie. 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/505/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 

2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie 

dolnośląskim, w których w 2018 r., zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe 

substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych,  na terenach gdzie zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, program zakłada 

działania naprawcze. Program obejmuje całe województwo dolnośląskie w tym naszą gminę. 

Wobec powyższego potrzeba jest dokonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Nie ma 

ogólnych wytycznych jak inwentaryzacja ma wyglądać, aczkolwiek ma zawierać dane 

przestrzenne wszystkich lokali mieszkalnych i niemieszkalnych np. użyteczności publicznej 

czy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z podziałem na rodzaj kotła i paliwa 

jakie jest stosowane. Docelowo inwentaryzacja ma służyć do stworzenia centralnej bazy.  

4/ Sprawa porozumienia pomiędzy WFOŚiGW dot. prowadzenia punktu konsultacyjnego 

w ramach programu „Czyste Powietrze”.  

Porozumienie pomiędzy WFOŚiGW dot. prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach 

programu „Czyste Powietrze”. Gmina na podstawie porozumienia z WFOŚiGW otrzyma 

dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego w wysokości 30 000 zł/ wypłacane w 

transzach. Na podstawie porozumienia określone zostały zadania jakie punkt powinien 

realizować, w tym: identyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi 

wnioskodawcami i przedstawianie im korzyści płynących z wzięcia udziału w programie, 

wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania,                       

a także przekazanie do WFOŚiGW wniosku złożonego w gminie. Czas pracy punktu tj. 10 

godzin tygodniowo. Rozpoczęcie pracy punktu w gminie zaplanowane jest od miesiąca czerwca 

br. Obsługą gminnego punktu zajmować się mają: Kier. Ref. ITiG E. Siwek, Insp. Ref. ITiG                          

A. Satko oraz Podinsp. Ref. ITiG A. Sewastianiuk. 

5/ Remont wieży na Trójmorskim Wierchu. 

W dniu 12 maja br; odbyła się wideokonferencja ze starostą Červená Voda, podczas której 

omówiono warunki współpracy przy pisaniu wspólnego projektu w ramach Interreg VA na 

dalszy remont wieży na Trójmorskim Wierchu (Międzylesie) oraz remont wieży na Krzyżowej 

Górze (Červená Voda). Na planowane prace składać się mają m.in.: remont schodów, dachu, 

poręczy, zakup elementów wyposażenia. Szacowany koszt remontu wieży na Trójmorskim 

Wierchu tj. w granicach 60 000 zł.  
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6/ Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa oraz Dyrektorem Regionalnego 

Programu Operacyjnego WD.  

Celem spotkania było omówienie spr. dodatkowych środków na dofinansowanie do 

zakończonego naboru wniosków w ramach programu „Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze”. 

Gmina Międzylesie w przeprowadzonym naborze wniosków w terminie od 14 lipca 2020 r; do 

14 października 2020 r; uzyskała dofinansowanie do wymiany pieców na terenie gminy na 

poziomie 373 390,71 zł. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem w gminie o czym może 

świadczyć liczba złożonych wniosków (66). W ramach w/w kwoty nie udało się jednak objąć 

dofinansowaniem wszystkich beneficjentów zakwalifikowanych do dofinansowania, a jedynie 

połowę z nich. Spotkanie zakończyło się ustaleniem o wprowadzeniu listy rankingowej i 

podziale pomiędzy gminami dodatkowych środków na nierozpatrzone wnioski z zastrzeżeniem 

iż dofinansowanie ma wynosić od 20% do 30% oczekiwanej kwoty. Gmina Międzylesie na 

sfinansowanie wszystkich pozostałych zakwalifikowanych do programu wniosków 

potrzebowałaby ok. 375 000 zł.  

 

 

 

 

Międzylesie; dnia 27 maja 2021 r.  


