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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/ Otwarcie wieży widokowej na Czerńcu 

Na dzień 28 czerwca 2021 br., zaplanowane jest oficjalne otwarcie wieży widokowej na 

Czerńcu. Otwarcie będzie zwieńczeniem transgranicznego projektu pn. „Czesko-polski szlak 

grzbietowy - część wschodnia - Budowa wieży widokowej na Czerńcu” realizowanego przy 

współpracy z gminą Rychnov. Według proponowanego harmonogramu otwarcie rozpocznie 

się od spotkania o godz. 10.00 u podnóża szczytu, na którym posadowiona jest wieża - miedzy 

Różanką, a Niemojowem, aby od tego miejsca wspólnie wyruszyć w jej kierunku. Będzie 

możliwość również skorzystania z dowozu dla osób chętnych. Na godzinę 11.00 przewidziano 

uroczyste otwarcie. Przewiduje się udział ok. 50 osób.   

2/ Sprawa inwentaryzacji źródeł niski ej emisji w gminie. 

Uchwałą nr XXI/505/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. 

przyjęto Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim. Program zawiera 

plan działań krótkoterminowych, na terenach gdzie zostały przekroczone poziomy 

dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu oraz zakłada działania naprawcze. Z uwagi na 

powyższe założenia potrzeba jest wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie 

gminy. 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. Wobec powyższego zapotrzebowania gmina we własnym 

zakresie przygotuje ankietę, która będzie rozpropagowana i zebrana wśród mieszkańców. 

Będzie ona podstawą do sporządzenia dokumentu inwentaryzacji.  

3/ Sprawa porozumienia pomiędzy WFOŚiGW dot. prowadzenia punktu konsultacyjnego 

w ramach programu „Czyste Powietrze”.  

Gmina zawarła porozumienie z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego 

w ramach programu „Czyste Powietrze”. Z dniem 1 czerwca br; uruchomiono działanie punktu 

do zadań którego należą działania mające na celu dotarcie do mieszkańców z informacją nt. 

programu i możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę pieców starej generacji. 

Wobec powyższego ustalono termin spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców w formie on-

line na dzień 29 czerwca br; o godzinie 12.00. W spotkaniu uczestniczyć będzie doradca 

energetyczny Pan Piotr Ner. Informację nt. spotkania umieszczono na stronie bip oraz w 

informatorze gminnym.  

4/ Zawody sportowo-pożarnicze 

Tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze zaplanowano na dzień 3 lipca br; w Domaszkowie. 

Aktualnie udział w zawodach potwierdziło 6 drużyn OSP, 3 MDP oraz 3 MDP do lat 12 oraz 
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drużyna z zaprzyjaźnionej jednostki z Lichkova. Zawody są elementem projektu „Poznajmy się 

lepiej Międzylesie-Orlickie Zahori” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Ze 

strony urzędu przygotowane zostały zaproszenia, dyplomy, puchary, oraz bony żywieniowe. 

Catering imprezy prowadzony będzie przez MGOK Międzylesie.  

5/ Sprawa przystąpienia do konkursu „Narodowy Konkurs Szczepień” - Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki.  

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2021 r; poleca się podjęcie działań 

promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu 

zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu 

przeciw COVID-19. Promocja szczepień jest kolejnym elementem realizacji Narodowego 

Programu Szczepień przeciw COVID-19 i ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia 

zwalczania epidemii. W ramach przedmiotowych działań każda gmina w Polsce uzyska 

jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw 

COVID-19, a wysokość dofinansowania zależeć będzie od liczby mieszkańców gminy.                       

Z przeprowadzonych działań gmina sporządzać będzie stosowne sprawozdanie. Na chwilę 

obecną temat został rozpropagowany wśród sołectw.  

6/ Konkurs „Jakim mój dom, taka moja gmina”. 

Z dniem 28 maja br; ogłoszony został konkurs „Jaki mój dom, taka moja gmina”. W swoich 

założeniach, konkurs jest zachętą o dbanie o poprawę estetyki zabudowy oraz warunków 

przyrodniczych wokół niej. Dodatkowo konkurs ma na celu zaangażowanie mieszkańców do 

aktywnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony i dbałości o środowisko naturalne 

poprzez wykorzystanie elementów proekologicznych. 

Konkurs przeprowadzany będzie w czterech kategoriach:  

1/ najpiękniejsza posesja, 

2/ cudze chwalicie, swego nie znacie–konkurs fotograficzny dla uczniów kl. 1-8 z terenu gminy 

Międzylesie 

3/ czyste i zadbane sołectwo (dla sołectw z terenu gminy Międzylesie) 

4/ certyfikowana miejscowość aktywna. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do 30 czerwca 2021r; karty zgłoszeniowej, 

następnie podczas wizji terenowej zaplanowanej na okres wakacyjny lipiec –sierpień 2021r., 

przedstawiciele gminnej komisji konkursowej oceniać będą estetykę, wykorzystanie 

elementów proekologicznych wpływających na poprawę środowiska, warunki higieniczno-

sanitarne itp. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas Dożynek 

Gminnych 2021 r., które odbędą się w Nowej Wsi w dniu 29 sierpnia 2021 r.  
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7/ Wnioski o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: 

Wpłynęły wnioski w sprawie dofinansowania projektów z GFPiRPA. Wnioski w większości 

dotyczyły organizacji Dnia Dziecka.   

Wnioskodawcy: 

1/ Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu - wniosek w sprawie dofinansowania projektu 

„Świętujemy Dzień Dziecka”. 

2/ Sołectwo Goworów - wniosek w sprawie dofinansowania projektu „Dzień Dziecka w 

Goworowie 2021 - kolejna edycja”. 

3/ Sołectwo Jodłów - wniosek w sprawie dofinansowania projektu „Spotkanie integracyjne z 

okazji Dnia Dziecka”, 

4/ Sołectwa Gajnik - wniosek w sprawie dofinansowania z GFPiRPA na realizację projektu 

„Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka”.  

5/ Klub MLKS Sudety Międzylesie - wniosek w sprawie dofinansowania projektu „Obchody 

75-lecia Klubu MLKS Sudety”.  

6/ Sołectwo Jodłów - wniosek w sprawie dofinansowania projektu pn. „Spotkanie 

integracyjne noc świętojańska”. 

Wszystkie wnioski Burmistrz rozpatrzył pozytywnie i przyznał dofinansowanie z GFPiRPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzylesie; dnia 24 czerwca 2021 r.  


