Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami

1/ Realizacja programów oświaty:
- Laboratoria przyszłości,
Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych oraz
ogólnokształcących szkół artystycznych. W ramach Programu szkoły mogą uzyskać wsparcie
finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności
praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu szkoły otrzymają dofinansowanie
na podstawie ilości uczniów uczęszczających do placówki. Szkoły edukujące do 100 uczniów
otrzymają grant w wysokości 30 tys. złotych, szkoły liczące od 101 do 200 – 60 tys. złotych,
placówki gromadzące od 201 do 234 uczniów 79 tys. złotych, a placówki kształcące powyżej
235 uczniów wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na jednego ucznia. Szkoły przystępujące
do programu muszą sfinansować zakup sprzętu znajdującego się w katalogu wyposażenia
podstawowego, które jest obligatoryjne, jeśli placówka go nie posiada. Za pozostałe fundusze
szkoła może dokupić sprzęty znajdujące się w katalogu wyposażenia dodatkowego:
wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotykę, AGD, materiały eksploatacyjne, audio-wideo,
pomoce projektowe i wyposażenie BHP. Uczestnictwo szkoły w programie nie wymaga
wkładu własnego, ani deklaracji na etapie składania wniosku jaki sprzęt zakupi w ramach
dofinansowania. Założeniem ministerstwa jest, aby każda szkoła podstawowa do 1 września
2022 roku była zaopatrzona w wyposażenie podstawowe wskazane w katalogu, czyli: drukarki
3D, mikrokontrolery z czujnikami, lutownice lub stacje lutujące oraz wyposażenie autowideo. Jeśli szkoła nie przystąpi do programu, będzie musiała sfinansować zakup wyposażenia
z własnych środków. W dniu 03.11.21 r; do programu złożone zostały wnioski przedłożone
przez Samorządową Szkołę Podstawową w Międzylesiu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Domaszkowie.
- Narodowy program rozwoju czytelnictwa,
Z dniem 29.10. 2021 r; otrzymano umowę dotacji na łączną wartość 18 000 zł z
przeznaczeniem na wyposażenie Biblioteki Szkolnej w Międzylesiu (12. 000) oraz na
wyposażenie, zakup książek i materiałów dydaktycznych dla placówek przedszkolnych z
terenu gminy (po 3 000 zł na placówkę dla Międzylesia i Domaszkowa).
- Aktywna tablica,
W terminie do 4.09.2021 r. placówki oświatowe z terenu gminy mogły składać wnioski o
wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, zestawu dla
nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
oraz laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Na terenie
gminy placówki oświatowe: SSP w Międzylesiu oraz ZSP w Domaszkowie za pośrednictwem
organu prowadzącego złożyły wnioski na dofinansowanie. Z dniem 29 października 2021
otrzymano informację o dotacji na łączną wartość 34 995 zł dla ZSP w Domaszkowie z
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przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi do terapii uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Poznaj Polskę – II etap,
W związku z powodzeniem I etapu programu, z dniem 28 października br; ogłoszony został II
nabór do programu Poznaj Polskę. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i
uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Szkoły biorące udział w programie otrzymają środki
na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji
popularyzujących osiągnięcia nauki. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu
„Polski Ład” na finansowanie, którego przewidziana jest tym razem łączna kwota 10 mln zł.
Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu,
przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.
Dofinansowanie pokrywać do 80 % planowanych kosztów wycieczki. Nabór będzie
prowadzony do wyczerpania środków finansowych. Decydować ma data złożenia wniosku.
W ramach pierwszego naboru szkoły z terenu gminy realizowały kilkudniowe wycieczki do
Warszawy dla klas starszych oraz jednodniowe dla maluchów do m.in. Kłodzka.
2/ „Polski Ład”.
W ramach Polskiego Ładu gmina otrzymała zapewnienie promesy o wartości 5 757 304 zł.
Środki finansowe dedykowane są na „Modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy
Międzylesie”, w tym:
- Długopola Grn - Domaszków,
- droga z Gajnika do Nowej Wsi,
- droga do Górskiej Perły w Nowej Wsi
oraz jedną z dróg w Pisarach.
Z kolei na inwestycje wodno-kanalizacyjne w ramach Polskiego Ładu gmina otrzymała
zapewnienie o dotacji w wysokości 3 353 460 zł.
W pierwszym etapie dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykonanie dokumentacji na
modernizację istniejących ujęć wody w Goworowie i Dlugopolu, a także w Międzylesiu.
Zgodnie z regulaminem promesa wstępna (zapewnienie) umożliwia samorządom rozpoczęcie
procedury przetargowej. Z kolei promesa inwestycyjna (po zakończonym przetargu) jest
podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu. Dla
inwestycji, których realizacja nie przekracza 12 miesięcy w 2 - 3 transzach. Dla inwestycji,
których realizacja przekracza 12 miesięcy (zgodnie z harmonogramem wypłat dostosowanym
do etapów realizacji inwestycji).
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3/„Cyfrowa Gmina”
W związku z promesą jaką pozyskała gmina w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w
wysokości 213 570 zł planowana jest modernizacja istniejącej sieci komputerowej w UMiG
Międzylesie.
4/ Podsumowanie naboru wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z
rodzin byłych pracowników PPGR.
W terminie do 29.10.2021 r., do tut. Urzędu wpłynęło 67 wniosków na zakup sprzętu
komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR . Po rozpatrzeniu 4 wnioski
odrzucono z uwagi na nie spełnianie kryteriów. Wnioski te nie są brane pod uwagę. Nadto
spośród składających 24 osoby nie dostarczyły świadectw pracy w PPGR, wobec czego listę
tych osób przesłano do potwierdzenia przez KOWR. Finalnie zakwalifikowane 63 wnioski
dot. zakupu 12 zestawów stacjonarnych i 51 laptopów. Ogólną wartość złożonych wniosków
szacuje się na 220 050 zł.
5/ Wniosek na modernizację wieży na Trójmorskim Wierchu.
Do Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Programie INTERREG V-A Republika Czeska Polska złożony został projekt na Modernizację wieży na Trójmorskim Wierchu. Wniosek
przeszedł wszystkie kryteria oceny i został zakwalifikowany na listę rezerwową projektów na
miejscu 5.
6/ Ślubowanie Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie.
W dniu 9 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu odbyło się ślubowanie
nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie. W trakcie uroczystości
Burmistrz wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na VI kadencję w roku szkolnym
2021/2022. Wyznaczono też termin pierwszej sesji rady na dzień 30 listopada, podczas której
wybrany zostanie skład prezydium. W ślubowaniu oprócz radnych z opiekunami uczestniczyli
też zaproszeni goście: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w
Domaszkowie Pani Alicja Jakubczak, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w
Międzylesiu Ryszard Bodnar, a także Sekretarz Urzędu Aleksandra Kruk, Gł. Księgowa
Monika Makarska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu Jerzy Marcinek.
7/ Róża Kłodzka – plebiscyt.
Zgłoszenia kandydatów do konkursu „Roża Kłodzka”; ogłoszonego przez Starostę Kłodzkiego
przyjmowane są do 30 listopada br; do Starostwa Powiatowego w Kłodzku. W niniejszym
konkursie uhonorowane mogą być osoby, instytucje oraz organizacje, które w 2021 roku w
szczególny sposób zasłużyły się dla społeczności powiatu kłodzkiego, a także inicjatywy
społeczne, produkty regionalne lub wydarzenia będące najlepszą wizytówką naszego regionu.
Kandydatury można zgłaszać w 9 kategoriach: Wieś/Sołectwo, Firma/Przedsiębiorstwo,
Produkt promocyjny/turystyczny, Inicjatywa proekologiczna, Kultura, Sport, Społecznik,
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Filantrop i Osobowość powiatu. Zdecydowano iż do konkursu zgłoszona zostanie Międzyleska
sekcja sportów siłowych. Wręczenie nagród odbędzie się do 31 stycznia 2022 r.
8/ Kampania promocyjna projektu „Walcz z kleszczem”.
Projekt pn. „Walcz z kleszczem", skierowany jest do gmin w ramach Programu RPO WD na
lata 2014-2020 za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Celem projektu jest
zmniejszenie liczby zachorowań na choroby odkleszczowe u osób zawodowo narażonych na
ukąszenia przez kleszcze z terenu woj. dolnośląskiego.
Działania Programu obejmować będą w pierwszej kolejności:
- działania informacyjno - edukacyjne z zakresu edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki
prozdrowotnej. W ramach tego działania przygotowane zostaną ulotki i plakaty informujące o
możliwości bezpłatnego zaszczepienia, ponadto informacje o akcji rozpropagowane zostaną
wśród sołtysów oraz na stronie urzędu.
W kolejnych etapach dla zainteresowanych osób przewidziano:
- konsultację lekarską kwalifikującą uczestnika do szczepienia,
- trzy dawkowe szczepienie
Udział osób zainteresowanych jest bezpłatny. Osoba do kontaktu ze strony Urzędu w spr.
udziału w programie jest Pani Agnieszka Majewska,
9/ Karty projektów złożone do dofinansowania z GFPiRPA i GFPN:
- wniosek LZS Śnieżnik Domaszków o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Jesień na
sportowo”.
- wniosek MLKS Sudety Międzylesie o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Mikołaj na
sportowo”.
- wniosek Sołectwa Szklarnia o dofinansowanie na realizację projektu pn. „I ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”.
- na wniosek MGOK Międzylesie o dofinansowanie na realizację projektu „Wigilia dla
samotnych 2021”.
- na wniosek MGOK Międzylesie o dofinansowanie z GFPN na realizację projektu „Koncert
profilaktyczny”.
Złożone wnioski w drodze zarządzenia Burmistrza otrzymały dofinansowanie.

Międzylesie dnia 29.11.2021 r.
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