Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami

1/ PAOW 2021.
Tegoroczny nabór wniosków do PAOW 2021 ogłoszony był w terminie od 15 lutego do 15
marca br. We wskazanym terminie złożonych zostało 39 wniosków o grant w kwocie 400 zł.
Pula złożonych wniosków opiewa łącznie na 15 600 zł, na 23 000 zł zabezpieczone w budżecie.
Podmioty uprawnione do składania wniosków to sołectwa, spośród których wnioski złożyło 19
na 22 sołectwa w gminie. Wśród jednostek uprawnionych do składania wniosku znalazły się
także Szkoły Podstawowe, Parafie, LZSy, OSP, Stowarzyszenia. Termin realizacji wniosków
obowiązuje do 15 czerwca br, a rozliczenie do 30 czerwca br.
2/ Wniosek o wykup dz. 205/1 obręb Międzylesie.
Wpłynął wniosek osoby fizycznej o wykup dzierżawionej działki nr 205/1 o pow. 1,5186 ha
obręb Międzylesie (działka umiejscowiona jest po prawej stronie w kierunku na Dolnik).
Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego stanowi teren użytków
rolnych natomiast w studium jest to teren przemysłu i usług, bez możliwości budowy domów
jednorodzinnych. Burmistrz polecił skierować sprawę na Komisję Rolnictwa, w celu wyrażenia
opinii.
3/ „Osobliwości Wielkanocne”.
Jednym z elementów przewidzianych w projekcie z Interreg VA pn. „Poznajmy się lepiej Międzylesie i Orlické Záhoří” jest organizacja Jarmarku Wielkanocnego. Wydarzenie
zaplanowano w ograniczonym wymiarze z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
Przygotowane propozycje zaplanowanych wydarzeń dot.:
- organizacji konkursu na „Najładniejszą palmę wielkanocną” – termin składania prac do 29
marca. Rozstrzygnięcie 30 marca.
- organizacji konkurs na „Osobliwość wielkanocną”, - termin składania prac do 26 marca.
Rozstrzygnięcie 30 marca.
- organizacji konkurs na „Kartkę świąteczną” oraz na prace plastyczną „Wielkanoc”, –
termin składania prac do 22 marca. Rozstrzygnięcie 25 marca.
Wszystkie konkursy objęte są regulaminami, które dostępne będą na stronie
bip/miedzylesie.pl.
4/ Posiedzenie Komitetu Sterującego Euroregionu Glacensis.
Dnia 5 marca br; w trybie zdalnym odbyło się X posiedzenie Komitetu Sterującego Euroregionu
Glacensis, podczas którego zatwierdzone zostały do realizacji projekty w ramach Interreg VA.
Gmina uzyskała pozytywną decyzję w spr. dofinansowania dwóch projektów pn. „Polsko 1

Czeska przyjaźń sportowa Międzylesie – Orlické Záhoří oraz „Czeski święty Jan Nepomucen
na Ziemi Międzyleskiej”. Dofinansowanie otrzymał również Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Międzylesiu na projekt pn. „Skrzynia Beniamina - bawmy się razem na pograniczu
polsko-czeskim”.
5/ Konkurs Odnowa Dolnośląskiej Wsi.
Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi ogłosozny był w
terminie od 15 lutego do 12 marca 2021 roku. Środki finansowe w ramach niniejszego konkursu
można było pozyskać na realizację m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym:
utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont
oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej
obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy
warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności
wiejskiej. Beneficjenci w niniejszym konkursie to wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko –
wiejska. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50%
kosztów kwalifikowalnych projektu, a maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie
może przekroczyć 30 000 zł. Do naboru gmina przygotowała i złożyła wniosek na doposażenie
stadionu w Międzylesiu, w tym: wymianę chodników, wymianę siedzisk na trybunach łącznie
z wiatami i innymi elementami wyposażenia.
Z poprzedniej edycji konkursu składany był wniosek na remont i doposażenie Domów Tkaczy
w Międzylesiu.
6/ Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej
W terminie do 15 marca br; przyjmowane były wnioski do Fundusz Pomocy Rozwojowej.
W ramach konkursu preferowano zadania w sferze bezpieczeństwa drogowego i rozwoju
infrastruktury technicznej, na które pozyskać można dofinansowanie do 150 000 zł na realizację
zadania własnego gminy przy czym wkład finansowym gminy nie może być niższy niż 25%
wartości przyznanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego. W ramach niniejszego naboru
przygotowywany i złożony został wniosek na "Budowę oświetlenia drogowego w
Michałowicach oraz dla ul. Górnej w Domaszkowie.
7/ Sprawa propagowania projektu cyfryzacji e-budownictwo.
Z pismem w spr. propagowania projektu cyfryzacji e-budownictwo zwrócił się Główny Urząd
Nadzoru Budowalnego. E-budownictwo jest to rządowa aplikacja do składania wniosków w
procesie budowlanym. W serwisie zamieszczonych jest w tej chwili 10 formularzy dotyczących
wybranych procedur budowlanych. W pierwszej fazie po uruchomieniu serwis będzie służył
inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak przygotowany
wniosek będzie na razie dostarczany do organu administracji w dotychczasowy sposób. Ale już
jesienią będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem
serwisu e-budownictwo.
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8/ Oferta montażu stacji do ładowania samochodów elektrycznych.
Z propozycją montażu na terenie gminy stacji do ładowania samochodów elektrycznych
zwróciła się firma 3 KF Energy. Według proponowanych założeń po stronie inwestora jest
zakup i montaż oraz nadzór techniczny nad stacją, a po stronie gminy zapewnienie miejsca i
przyłącza prądu. Wstępnie zaproponowano lokalizację stacji na parkingu przy Dino lub przy
kompleksie boisk w Domaszkowie.
9/ Wniosek o zmianę cen biletów wstępu na basen kąpielowy
W związku ze zbliżającym się sezonem otwarcia Basenu kąpielowego, wpłynął wniosek
Kierownika Basenu o zmianę cen biletów wstępu na basen. Dotychczasowe ceny,
wprowadzone uchwałą nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 lutego 2019 r.,
wynosiły: bilet ulgowy 5,00 zł, bilet normalny 10,00 zł i obowiązywały w sezonach
kąpielowych 2019 i 2020.
Proponowana zmiana cen biletów miałaby się następująco:



bilet ulgowy: 6 zł,
bilet normalny: 12,00 zł.

Podwyżka cen biletów wynika ze wzrostu cen towarów i usług oraz związanych z nimi
wzrostem kosztów stałych utrzymania obiektu.
Niniejszym wnioskiem proponowane są również zmiany zapisów w w/w uchwale w zakresie:


§ 2 pkt. 3, gdzie zapis brzmi: „emeryci renciści i niepełnosprawni za okazaniem ważnej
legitymacji”. Proponowana zmiana: „emeryci renciści oraz osoby z
niepełnosprawnościami za okazaniem ważnej legitymacji”.



§ 2 pkt. 8, gdzie zapis brzmi: uczestnicy grup zorganizowanych (1 opiekun/15 osób
bezpłatnie). Proponowana zmiana: uczestnicy grup zorganizowanych (1 opiekun na 15
osób bezpłatnie).

Wniosek skierowany będzie pod obrady Rady w miesiącu kwietniu br.

Międzylesie; dnia 23 marca 2021 r.
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