Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami
1/ Informacja w spr. konkursu „Miejsce ciekawe” (Sieć najciekawszych wsi).
Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi rozwija projekt Sieci Najciekawszych Wsi
jako markowy produkt turystyki wiejskiej, poszerzając go o kategorię „Miejsce Ciekawe”.
Status „Miejsca Ciekawego” w Sieci Najciekawszych Wsi uzyskają miejsca, które podobnie
jak „najciekawsze wsie”, mają olbrzymi potencjał narracji o wartościach obszarów wiejskich,
mogą poszczycić się bogatym dziedzictwem kulturowym, przemysłowym, przyrodniczym czy
też są przykładem rewitalizacji, bądź upamiętniają ważne postacie lub wydarzenia historyczne.
Udział w konkursie polega na wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego z propozycją
ciekawego miejsca i złożenie go w terminie do 15 lutego 2021 r. Ustalono iż gmina Międzylesie
do konkursu jako miejsce ciekawe wskaże zabytkowy kościół w Kamieńczyku. Udział w
konkursie jest dodatkowo punktowany w Sieci Najciekawszych Wsi, do której przynależy
gmina.
2/ Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
Założeniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r; o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, jest zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr
i usług oraz dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb wszystkich obywateli. Za osoby ze
szczególnymi potrzebami uważa się: kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby opiekujące się dziećmi.
Ustawodawca w zakresie zapewnienia dostępności podmiotów publicznych wskazał w art. 6
u.z.d.o.p. – minimalne wymagania w trzech głównych obszarach, a mianowicie: w zakresie
dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności informacyjnokomunikacyjnej.
W myśl nowych uregulowań zgodnie z art. 14 ust. 1 u.z.d.o.p. Burmistrz winien wyznaczyć
koordynatora ds. dostępności, który ma czuwać nad:
- wspieraniem osób ze szczególnymi potrzebami, by ułatwić im dostęp do świadczonych usług,
- przygotowaniem i koordynacją wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności urzędu, a także bieżące monitorowanie działalności urzędu pod kątem dostępności.
Zarządzeniem Burmistrza nr 131/2020 z dnia 16 września 2020 r. wyznaczono koordynatora
ds. dostępności w UMiG w osobie Pani Joanny Niedental. Sporządzona została także deklaracja
dostępności dla naszego Urzędu, która jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej
i jest dostępna na stronie bip urzędu. Obowiązkiem ustawowym jest również zgodnie z art.11
ust. 1 u.z.d.o.p., przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami. Raport ten przekazuje się do Wojewody co 4 lata, najpóźniej do 31
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marca danego roku. Pierwszy tego typu raport powinien zostać przekazany w terminie do końca
marca 2021 r. Kolejny składany będzie w 2025 r. W kolejnym etapie zgodnie z zasadami
dostępności i w zakresie znoszenia barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi
potrzebami planuje się stworzenie w tut. Urzędzie na parterze budynku - punktu podawczego.
3/ Realizacja Programu Czyste Powietrze.
Trwa realizacja programu Ziemia Kłodzka - Czyste powietrze. W terminie do 14 października
2020 r; obowiązywał termin na składanie wniosków do programu „Ziemia Kłodzka – czyste
powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie,
Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”. Założeniem niniejszego programu jest wymiana
dotychczasowych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Do naboru wpłynęło 66 wniosków na
łączną pulę 757 344,52 zł. Z dniem 11 lutego br; lider projektu Gmina Kłodzko opublikowała
listę rankingową wniosków spełniających kryteria do dofinansowania. Kwota przeznaczona na
granty w naborze dla Gminy Międzylesie wynosi: 373 390,71 zł, co pozwoli na dofinansowanie
27 wniosków. Burmistrz jednak będzie starać się o dodatkowe środki, które pozwolą na
sfinansowanie kolejnych wniosków.
4/ Spotkanie z Dyrektorem Lasów Państwowych.
W dniu 09 lutego br; w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie z Panem Arkadiuszem
Wojciechowiczem Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych. Na spotkaniu omówiono
sprawę demontażu bram Singletrack Glacensis, które zgodnie z zaleceniem Lasów
Państwowych powinny być rozebrane i przebudowane na drewniane. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele gmin: Międzylesie, Kłodzko, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Złoty Stok,
Kudowa Zdrój, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. W efekcie spotkania ustalono, że
Stowarzyszenie i gminy zwrócą się do Lasów Państwowych o wyłączenie obszarów pod
bramami z produkcji leśnej.
5/ Informacja w spr. naboru pt. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej”.
Do naboru w ramach programu RPO WD Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, gmina ma zamiar złożyć
wniosek na termomodernizację budynku Przedszkola w Międzylesiu. Zgodnie z założeniami
programu podstawowym dokumentem, który pokaże czy spełniamy kryteria programu jest
audyt energetyczny, który został zlecony do opracowania wraz z inwentaryzacją budowlaną.
Aby wniosek o dofinansowanie na to działanie był skuteczny audyt powinien wykazać, że są
ubytki ciepła oraz że po wykonaniu zadania wykazuje się oszczędność ciepła na poziomie min.
25%. Z racji na skomplikowaną procedurę związaną z przygotowaniem dokumentacji tzw.
Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją aplikacyjną zlecono je do
wykonania firmie zewnętrznej. Wniosek złożony zostanie w pierwszym naborze w terminie od
15 lutego do 1 marca br.
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6/ Rozstrzygnięcie
Bożonarodzeniową”.

konkursu

na

„Najładniejszą

choinkę”

oraz

„Szopkę

Do konkursu na „Najładniejszą choinkę” oraz „Szopkę Bożonarodzeniową” zgłoszonych
zostało 17 choinek oraz 10 szopek bożonarodzeniowych. Zarówno drzewka świąteczne oraz
szopki sfotografowane zostały w ciągu dnia i w porze wieczornej. Z uwagi na trudny rok,
związany z sytuacją związaną z pandemią sam fakt przygotowania jest bardzo cenny. Wobec
powyższego spośród choinek wyróżniono sołectwo Michałowice, natomiast wyróżnienie za
szopkę otrzymał Domaszków. Wyróżnienia otrzymały grant o wartości 250 zł, natomiast
pozostałe sołectwa nagrodzono jednakowo grantem w wysokości 200 zł.
7/ Nabór wniosków do PAOW w 2021.
Na podstawie § 4 pkt. 2 Zarządzenia nr 17/2021 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia 2021 r; w
sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu zadań i regulaminu konkursów
realizowanych w ramach PAOW na terenie Gminy Międzylesie w 2021 r; przygotowane
zostało ogłoszenie o tegorocznym naborze wniosków do programu PAOW w 2021 r. Termin
składania wniosków obowiązywać ma od 15 lutego do 15 marca br. Beneficjentami konkursu
są jak zwykle organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sołectwa, szkoły i zespoły szkół. Każdy
beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o grant o wartości 400 zł. Wnioski składane są do
wyczerpania puli środków tj 23 000 zł. W roku 2020 zrealizowanych zostało łącznie 33 wnioski
na kwotę 12 820 52 zł.
8/ Narodowy spis ludności w 2021 r.
na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r; przeprowadzony będzie spis ludności w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do
30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do przeprowadzenia
spisu. Spis Powszechny w pełni realizowany będzie przy użyciu interaktywnego formularza
spisowego dostępnego na stronie GUS, a obowiązkiem spisowym będą objęte:




osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski,
osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości
dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa
zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu
do realizacji samospisu:



urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
urzędy wojewódzkie,
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urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki
organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie
będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą
kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu
obowiązku spisowego.
Wobec powyższego przygotowano Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia
22 stycznia 2021 r. w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Międzylesiu, na mocy
którego tworzy się Biro Spisowe z siedzibą w UMiG do wykonywania prac spisowych. W skład
GBS wchodzić będą pracownicy Urzędu, wykonujący prace spisowe: Pani Daria Bartkowska
– Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego, koordynator gminny Pani K. Kaim-Buć, członek Pani
P. Pietras.
Z dniem 26.01.2021r. ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów
spisowych do spisu powszechnego NSP 2021. Termin składania ofert obowiązuje od
01.02.2021r. - 16.02.2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:


mieć ukończone 18 lat,



cieszyć się nieposzlakowaną opinią,



posiadać co najmniej średnie wykształcenie,



posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,



nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Rachmistrz otrzymywać będzie wynagrodzenie za każdą spisaną osobę w wysokości 7 zł/brutto
za spisanie w ternie, a 4 zł/brutto za ankietę w formie telefonicznej. Stawki jednak mogą jeszcze
ulec zmianie z uwagi na prace nad nowelizacją ustawy o spisie.

Międzylesie; dnia 25 lutego 2021 r.
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