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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/ Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych. 

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r; o Ochotniczych Strażach Pożarnych weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2022 r. Nowe uregulowania z niej wynikające dot.: 

- gmina zawierać będzie umowy ze wszystkimi OSP działającymi na jej terenie zawierające 

postanowienia dot. podejmowanych działań oraz obowiązków.  

- waloryzacja ekwiwalentu raz na dwa lata. 

- ustawa dopuszcza do pełnienia funkcji kierowcy strażaków OSP po ukończeniu przez nich 65 

lat, pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia 

pojazdów uprzywilejowanych.  

- strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tyt. wysługi lat w 

ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia 

ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył, co 

najmniej raz w roku, w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych: w przypadku 

mężczyzn (którzy osiągnęli 65 r.ż) przez co niemniej 25 lat, a w przypadku kobiet (które 

osiągnęły 60 r.ż) – przez co najmniej 20 lat.  

Uzyskanie dodatku będzie wymagało poświadczenia w formie zeznania świadków o udziale 

danej osoby w akcjach ratowniczych. 

2/ Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym – obowiązki organu prowadzącego Żłobek. 

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, określa warunki 

nabywania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz zasady przyznawania i wypłacania 

tego kapitału. Kapitał przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 

12 miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko 

ukończy 36 miesiąc życia. Kapitał opiekuńczy przysługuje w kwocie 500 zł lub 1000 zł 

miesięcznie. Rodzice samodzielnie mogą wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 

500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Świadczenie 

przysługuje bez względu na dochód rodziny. Postępowanie w sprawie kapitału prowadzi oraz 

kapitał wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a ustalenie prawa do kapitału oraz jego 

wypłata następują na wniosek matki albo ojca. Wniosek składa się do ZUS w okresie między 

pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12 m-

ca życia, a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez 

dziecko 12 m-ca życia. Ustalenia prawa do kapitału następuje w terminie 2 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku wraz z dokumentami. ZUS może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej z 

wnioskiem o udzielenie informacji o okolicznościach dot. sprawowania opieki nad dzieckiem 
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oraz sposobu wydatkowania kapitału. Jeżeli OPS ustali w wyniku wywiadu środowiskowego, 

że kapitał jest wydatkowany niezgodnie z celem przekazuje o tym fakcie informację ZUS. 

Dofinansowane, o którym mowa przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka klubu 

dziecięcego bądź objęte jest sprawowaną opieką przez dziennego opiekuna, dofinansowanie 

wynosi 400 zł, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt 

dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Podmioty prowadzące żłobki 

obowiązane są zatem do prowadzenia rejestru i do uzupełnienia do dnia 31 marca 2022 danych 

dziecka kwalifikujących do przyznania kapitału opiekuńczego. O obowiązku przekazania 

danych dziecka podmiot prowadzący żłobek zawiadamia rodziców do dnia 31.12.2021 r.  

Burmistrz polecił zobowiązać Dyrektora Żłobka do dostarczania danych do wprowadzenia do 

rejestru.  

3/ Sprawa prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.  

Realizując założenia ustawowe wynikające z zapisów wyższego rzędu na mocy ustawy z dnia 

29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników, zgodnie z art. 6 rzeczonej ustawy wyznaczenie miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników należy do zadań własnych gminy o 

charakterze obowiązkowym, wobec czego należy dostosować Regulamin tut. targowiska do 

obecnie obowiązujących przepisów.  

4/ Sprawa opracowania projektu uchwały w spr. Wspólnego Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy 

o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Gminy zobowiązane będą do przyjęcia 

jednego wspólnego gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (w miejsce przyjmowanych dotychczas 

programów odrębnych). Elementem tego programu będą również zadania związane z 

przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym (tzw. czynnościowych). Niniejszy projekt 

uchwały należy przyjąć w drodze uchwały w terminie do 31 marca 2022 r. Program 

obowiązywać będzie przez okres 4 lat. Wobec powyższego Burmistrz polecił w porozumieniu 

z OPS przystąpić do prac w zakresie przygotowania projektu uchwały.  

5/ Dodatek osłonowy. 

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym gminy realizują zadania 

związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego dla mieszkańców. 

Dodatek osłonowy przysługuje, gdy dochód nie przekracza: - 2100,-zł w gospodarstwie 

jednoosobowym, - 1500,-zł na osobę w rodzinie. Składając wniosek do dnia 31 lipca 2022r. 

należy wykazać dochody za rok 2020, natomiast składając wniosek od 1 sierpnia 2022r. należy 

wykazać dochody za rok 2021. Wnioski będzie można składać w terminie od 10 stycznia 2022 

roku do 31 stycznia 2022 r; i - wówczas dodatek wypłacony zostanie w dwóch równych ratach 

(I rata – do 31 marca, a II rata do 2 grudnia), przy złożeniu wniosku w dowolnym terminie, ale 
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maksymalnie do 31 października 2022 r. - wypłata będzie w całości do 2 grudnia. Dodatek 

osłonowy wynosi rocznie: 

 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 

 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 

 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 

 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu 

dodatku osłonowego jest  przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty 

elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje 

poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w 

urzędzie. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do 

tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego 

wymagają wydania decyzji. 

W gminie Międzylesie zadanie to będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej. 

6/ Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma 

obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), uruchomionej przez Główny Urząd 

Nadzoru Budowalnego. W przypadku lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej/ 

spółdzielni, gdzie istnieje wspólne źródło ciepła, to zarządca zobowiązany jest dokonać 

zgłoszenia do ewidencji. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne, deklarację musi 

złożyć właściciel samodzielnie. Jeśli  w budynku nie ma źródła ciepła, to deklaracji do CEEB 

składać nie musimy. Deklarację można złożyć  na dwa sposoby: elektronicznie, przez 

stronę www.zone.gunb.gov.pl, bądź w wersji papierowej składając ją osobiście w Urzędzie 

albo wysyłając ją tradycyjną pocztą. Formularze w wersji papierowej  można także pobrać 

w  Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, 

Na zgłoszenie źródła ciepła, które uruchomione zostało przed 1 lipca 2021 r. 

właściciel/zarządca ma 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.) natomiast jeżeli zostało ono 

uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od dnia pierwszego 

uruchomienia źródła ciepła. 

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza 

poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. 

Podobną ankietę nt. źródeł ciepła rozdysponowano wśród mieszkańców gminy. Na 

podstawie danych ankietowych stworzona zostanie inwentaryzacja źródeł ciepła na ternie 

gminy.    

W związku z założeniami wynikającymi z wprowadzenia „dodatku osłonowego” na mocy 

ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Każdy kto chce starać się o dodatek w 

http://www.zone.gunb.gov.pl/
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wymiarze ponad podstawowym musi przedłożyć potwierdzenie złożenia deklaracji do 

Centralnej Ewidencji.   

7/ Sprawa przetargu na remont dróg w ramach Polskiego Ładu.  

Trwa przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu na 

realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach Polskiego Ładu. Przy składaniu 

wniosku określono iż inwestycja realizowana będzie w czasie dłuższym niż 12 m-cy, wobec 

czego ogłaszając przetarg należy określić warunki wypłaty wynagrodzenia zgodnie z 

regulaminem Polskiego Ładu.  

Finansowania określone dla inwestycji realizowanych powyżej 12 miesięcy na podstawie 

jednej umowy – wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie w dwóch transzach:  

- pierwsza transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w 

wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia, 

- druga transza po zakończeniu realizacji Inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty 

kwoty wynagrodzenia; 

Wobec powyższego określono termin realizacji inwestycji do końca kwietnia 2023 roku.  

Z dniem 28 grudnia br; ogłoszono drugi nabór wniosków do Polskiego Ładu.                              

Nabór potrwa do 15 lutego 2022, a pula środków do podziału ma być podobna jak w 

pierwszej edycji. Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 95 proc. wartości 

inwestycji. Największą szansę na dofinansowanie jednak mają inwestycje w infrastrukturę 

drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami. 

Każda JST może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg następujących wytycznych: 

 Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł 

 Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł  

 Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł  

Złożenie wniosku o maksymalnej wartości dofinansowania w wysokości do 5 mln zł jest 

warunkiem koniecznym, aby samorząd mógł wnioskować także o wsparcie w pozostałych 

dwóch – wyższych limitach. 

Wobec powyższego ustalono iż do drugiego naboru złożone zostaną wnioski na zadania dot.  

- remont MGOK w Międzylesiu, 

- remontu infrastruktury drogowej: ul. Syrokomli, łącznik ul. Warszawskiej z ul. Lipową w 

Międzylesiu wraz z oświetleniem, odcinek drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Warszawską.  

- budowa hali sportowej w Międzylesiu.  

 

Do naboru dla gmin popegeerowskich: 

- budowy sali gimnastycznej w Domaszkowie. 

- budowa świetlicy w Różance. 
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8/Sprawa oświetlenia w Domaszkowie i Michałowicach.  

Trwają procedury związane z odbiorem inwestycji. Lampy są podłączone, brakuje tylko 

licznika. Po jego założeniu zgłoszony odbiór będzie do TAURON, gdzie zawarta będzie umowa 

na sprzedaż i dystrybucję na nowy punkt dystrybucyjny.  

 

9/ Sprawa wodociągu w Różance 

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na planowany nowy odcinek 

sieci wodociągowej w systemie zaprojektuj i wybuduj „Budowy sieci wodociągowej w 

miejscowości Różanka”. Ze względu na wymiar prac z tym zadaniem związanych wystąpiono 

z pismem do Urzędu Marszałkowskiego o rozłożenie inwestycji na dwa etapy z terminem 

realizacji do końca roku 2022. Na chwilę obecną oczekuje się na decyzję w spr. zgody na 

etapowanie.  

Plan nowo tworzonej sieci wodociągowej przebiegać ma przez działki nr 207/1 i 207/2 będące 

własnością osoby prywatnej. Wobec czego niezbędne było dokonać uzgodnień w zakresie 

porozumienia o udostepnieniu na cele inwestycji w/w działek i tym samym zawarcie 

stosownego porozumienia z właścicielem tych nieruchomości. 

10/ Zlecenie usług w zakresie zarządzania projektem. 

W związku z podpisaną umową na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola                                    

w Międzylesiu”, w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego  Woj. 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, sporządzono zapytanie ofertowe na - zlecenie usług w 

zakresie zarządzania projektem. Wpłynęły trzy oferty, spośród których najkorzystniejszą 

okazała się firmy ENKO z Wrocławia opiewającą na kwotę 15 000 zł.   

11/ Zarządzenie w spr. przyznania stypendiów Burmistrza dla uzdolnionych uczniów z 

terenu gminy Międzylesie.  

Stypendium dla uzdolnionych uczniów ze szkół z terenu Gminy Międzylesie, przysługuje dla 

uczniów, którzy osiągnęli średnią w wys. 5.2 w dwóch półroczach. Wysokość stypendium 

wynosi 100 zł miesięcznie i przyznawane jest w okresie od stycznia do czerwca. W tym roku 

ze stypendium skorzysta 17 uczniów z terenu Gminy Międzylesie.  

 

12/ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

W dniu 30 stycznia 2022 r; planuje się 30 Finał WOŚP. Z uwagi na covid działanie sztabu 

Międzyleskiego planuje się w ograniczonym wymiarze. W harmonogramie znalazły się: 

- zbiórka do puszek przez wolontariuszy WOŚP, 

sprzedaż ciast od 8.30 do 12.00 (drewniany domek w rynku), 
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-   sprzedaż pierogów od 14.00 – 16.00 (drewniany domek w rynku), 

- kram z różnościami od 9.00 do 13.00 (drewniany domek w rynku), 

- o godz. 15.00 „Bieg Policz się z cukrzycą” ,w tym pogadanka nt. cukrzycy, możliwość 

zbadania poziomu cukru, bieg, marszobieg, chód, nordic walking przez 30 min.”, 

- o godz. 20.00 w miejsce tradycyjnego światełka do nieba odbędzie się przejazd na sygnałach 

świetlnych i dźwiękowych samochodów strażackich.   

 

 

 

Międzylesie; dnia 27.01.2022 r.  


