Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami
1/ Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego
W dniu 13 października 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie
Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania projekty złożone
w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 z Programu INTERREG V-A Republika
Czeska - Polska. Wśród zatwierdzonych do realizacji projektów gminy Międzylesie znalazły
się:
- „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu”
- „Babie lato” – cykl warsztatów i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych - realizowany przez
MGOK.
- „Trzydziestolecie współpracy na pograniczu Międzylesie – Kraliky”.
Realizacja i zakończenie projektów ma trwać do grudnia przyszłego roku.
2/ Zakończenie sezonu Korony Międzylesia.
Cykl Korony Międzylesia, która składała się z siedmiu etapów objęty był w tym roku projektem
„Przenikanie się kultur” realizowanego przy współpracy Międzylesie - Orlickie Zahori. Ostatni
podsumowujący etap odbył się 16 października 2021 r; trasą Goworów- Jodłów na dystansie
5,7 km. Zwieńczeniem zakończenia przejazdu było wspólne ognisko dla wszystkich
uczestników, aczkolwiek w ramach realizowanego projektu na każdym etapie dla uczestników
zapewniona była usługa cateringowa oraz upominki, a podczas lipcowego etapu Korony
nagrody dla zwycięzców.
3/ Wybory do Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie w kadencji 2021/2022
Na podstawie zarządzenia Burmistrza MiG Międzylesie w dniach 15 października br, w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie oraz 18 października
br, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu, po rocznej przerwie w wyborach
spowodowanej pandemią Covid-19 przeprowadzono wybory na VI kadencję Młodzieżowej
Rady Miasta i Gminy Międzylesie.
W Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu stanowiącej Okręg Wyborczy Nr 1 o 7
możliwych mandatów ubiegało się 12 uczniów. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Domaszkowie stanowiącym Okręg Wyborczy Nr 2 o 3 możliwe mandaty ubiegało się 9
uczniów. Wybory przeprowadzono zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem wyborczym,
a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwały powołane przez dyrektorów szkół Szkolne
Komisje Wyborcze, która po zakończeniu wyborów i podliczeniu głosów ogłosiły wyniki.
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Wobec powyższego radnymi Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie w kadencji
2021-2022 wybrani zostali:
1/ Sandra Michalak – SSP w Międzylesiu
2/ Dominka Makarska - SSP w Międzylesiu
3/ Magdalena Cymborska – SSP w Międzylesiu
4/ Maja Cygan – SSP w Międzylesiu
5/ Lena Smoleń – SSP w Międzylesiu
6/ Tymoteusz Zubek - SSP w Międzylesiu,
7/ Martyna Filińska – SSP w Międzylesiu,
8/ Maciej Kucharski – ZSP w Domaszkowie,
9/ Tomasz Trzósło - ZSP w Domaszkowie,
10/ Eryk Korba - ZSP w Domaszkowie,
Nowo wybranym radnym gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
4/ Wybór sołtysa w Nagodzicach.
Z dniem 29 września br; wpłynęła pisemna rezygnacja z funkcji sołtysa Nagodzic Pani Nadziei
Tylk. W związku z tym, aktualnie w terminie miesiąca od złożonej rezygnacji należy ogłosić
wybory uzupełaniające. Zarządzeniem Burmistrza wskazano termin wyborów na dzień
6 listopada br; godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej.
5/ Wniosek o przejęcie przez gminę dz. nr 392/13 ul. Wiosenna w Międzylesiu.
Mieszkańcy ul. Wiosennej w Międzylesiu wystąpili z wnioskiem do Burmistrza o przejęcie
przez gminę dz. nr 392/13 tj. ul. Wiosenna. Działka aktualnie nie jest obciążona hipoteką i
aktualnie oznaczona jest jako użytek „dr”. Zostały zatem spełnione wszystkie warunki jakie
gmina postawiła wnioskującym. Wobec czego Burmistrz wyraził zgodę na przejęcie w/w drogi.
6/ Bilans wpływów z tyt. opłaty planistycznej.
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na terenie
gminy ustalona jest stawka procentowa w wysokości 10% służącą naliczeniu jednorazowej
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu. Sporządzono zatem
bilans wpływów z tyt. opłaty planistycznej:
- w 2020 roku wydano 5 decyzji. Koszty wyceny dla tych decyzji wynosiły 4,5 tys. zł, a wpływy
z opłaty wynosiły 24 615 zł.
- w 2021 r, wydano 9 decyzji. Do chwili obecnej spłynęły wpływy z tyt. opłaty planistycznej
od 5 decyzji i wynoszą 21 000 zł. Prognozowane wpływy po wpłaceniu przez wszystkich
wynosiłyby ok. 56 000 zł.
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7/ Wsparcie finansowe Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W terminie do końca listopada br; można aplikować o wsparcie na remonty dróg do gruntów
rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.
Wobec powyższego przygotowywany jest wniosek, którym objęte mają być następujące
propozycje tj.:
- droga wew. w Boboszowie dz. 323, na dł. 370 m,
- droga wew. w Gajniku - dz. 199, 206, na dł. 874 m,
- droga wew. w Gniewoszowie dz. 289, 290/2, na dł. ok. 360 m,

Międzylesie dnia 25.10.2021 r.
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