Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami
1/ W spr. wniosków o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dla
miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej.
Od 4 stycznia 2021 r; rusza nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Nabór ma potrwać do 12 lutego
br. Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych może wynieś od 50 tys. zł do 5 mln
zł. W ramach niniejszego naboru gmina może złożyć max. 3 wnioski na 3 rożne inwestycje.
Wnioski w pierwszej kolejności kierować należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
który opiniować będzie wniosek, w szczególności pod kątem potwierdzenia zlokalizowania
danej inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. Tak
zaopiniowany wniosek gmina winna złożyć do Wojewody. Wnioski rekomendowane przez
Wojewodę są ponownie oceniane na podstawie tożsamych kryteriów, przez Komisję ds.
Wsparcia JST, powołaną przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów, na podstawie
rekomendacji w/w Komisji, składa dyspozycję wypłaty środków. Wspomniane środki gminy
będą mogły przeznaczyć na realizację budowy, rozbudowy i przebudowę, modernizację mienia
pochodzącego ze zlikwidowanych PGR-ów, prace konserwatorskie. Kryteria jakie powinien
spełniać wniosek to inwestycje oparte na zrównoważonym rozwoju, kompleksowość
inwestycji, ingerencja w środowisko oraz liczba osób na jaki ta inwestycja będzie miała wpływ,
wpływ inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych. W porozumieniu z
Burmistrzem ustalono iż do naboru złożone zostaną trzy wnioski: na budowę sali sportowej w
Domaszkowie, remont remizy strażackiej w Długopolu Grn. i świetlicę w Różance.
2/ Sprawa organizacji biegu Międzylesie „MIĘDZY TRZEMA DRZEWAMI” – Fundacja
Wilczym Szlakiem.
Fundacja Wilczym Szlakiem zwróciła się do gminy o wsparcie przy organizacji imprezy,
„MIĘDZY TRZEMA DRZEWAMI”, która jest imprezą sportową z cyklu trzech biegów
o Puchar Masywu Śnieżnika, w terminie 28-29 sierpnia br. Zawody odbywać się będą w trzech
etapach na łącznym dystansie 76 km do pokonania w dwa dni. Gmina wyraziła zgodę na
wsparcie niniejszej inicjatywy, w tym udostępnienie namiotu, wsparcie w zakupie nagród.
3/ Otwarcie wieży widokowej na Czerńcu.
Na dzień 23 kwietnia br; planowane jest otwarcie nowo wybudowanej wieży widokowej na
górze Czerniec. Wieża cieszy się dużym zainteresowaniem i na ten moment jest przystosowana
do zwiedzania. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze jaki charakter będzie miało otwarcie ze
względu na okres pandemii. Jeżeli pozostaną dotychczasowe obostrzenia, otwarcie odbędzie
się w wąskim gronie.
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4/ Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na "Poddziałanie 3.3 a Projekty
związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności
publicznej".
Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów na "Poddziałanie 3.3 a
Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności
publicznej", finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Określono dwa terminy w jakich można składać wnioski:
pierwszy od 15 lutego do 1 marca 2021 r. Drugi od 26 kwietnia do 10 maja 2021 r.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dot. może żłobków, przedszkola i
szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych). Poziom dofinansowania projektu w przypadku projektu
nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna
kwota dofinansowania wynieść może: 8 000 000 zł. Minimalna wartość wydatków
kwalifikowalnych w projekcie: 500 000 zł. Przy składaniu wniosku niezbędnym elementem jest
audyt energetyczny, który jest materiałem wyjściowym do opracowania projektu budowlanego,
a także wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe. Wobec powyższego po analizie możliwości
spełnienia kryteriów do ubiegania się o środki zewnętrzne ustalono iż przygotowany zostanie
wniosek na termomodernizację Przedszkola w Międzylesiu.
5/ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021.
28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku zapowiada się w zupełnie innym
wymiarze niż dotychczas, wynika to z obostrzeń jakie obowiązują na skutek pandemii
koronawirusa. Na ternie gminy z tej okazji planuje się w miejscu, gdzie tymczasowej szopki
Bożonarodzeniowej stworzenie stoiska Orkiestry, gdzie rozdawane będą ciasta, wystawione
będą puszki do zbiórki oraz przygotowane drobne atrakcje dla odwiedzjących. Utworzone są
również e-puszki, gdzie można wesprzeć orkiestrę bez wychodzenia z domu. Ponadto ruszyła
też licytacja przedmiotów w formie on-line, będzie ona aktywna do 30 stycznia br.
Wszelkie
występy
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w
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6/ Realizacja mikroprojektów z Euroregionu Glacensis.
- Projekt pn. „Poznajemy się lepiej”, realizowany przy współpracy Międzylesia z Orlické
Záhoří. Realizowany od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2021 r. Założeniem niniejszego
projektu były: organizacja zawodów sportowych czasówka - UP HILL, zawody na nartorolkach
- te działania już zostały zrealizowane. Natomiast ze względu na wprowadzone obostrzenia
wynikające z pandemii koronawirusa, niektóre działania zostały przeniesione na inny termin:
np. zawody strażackie przeniesiono z września 2020 na maj 2021. Targi turystyczne
przeniesione zostały z lutego 2021 na maj 2021. Zmieniono też działanie kluczowe jakim była
organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego, na Jarmark Wielkanocny.
- projekt pn. „Przenikanie się kultur”, realizowany przy współpracy Międzylesia z Orlické
Záhoří od 01 stycznia 2021 do 31 sierpnia 2021 r. W ramach projektu zaplanowano
poszczególne działania: zawody sportowe na stadionie Trójbój Przyjaźni podczas Dni
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Międzylesia, gra terenowa - Perły Międzylesia, cykl zawodów rowerowych Korona
Międzylesia – 7 etapów. Podsumowaniem projektu ma organizacja wystawy fotograficznej w
Bibliotece w Orlické Záhoří, prezentująca wspólne działania partnerów projektu.
- złożony jest wniosek na realizację projektu pn. „Polsko - czeska przyjaźń sportowa”;
realizowany przy współpracy Międzylesia z Orlické Záhoří w terminie od 1 kwietnia 2021 do
maja 2022. Założeniem niniejszego projektu jest organizacja zawodów sportowych na basenie,
rajd rowerowy, targi turystyczne, wykonanie filmu promocyjnego, publikacje i wykonanie
gadżetów promocyjnych.
- projekt pn. „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem Międzylesie–Kraliky”;
realizowany przy współpracy Przedszkoli Międzylesia i Králík, w terminie od 1 czerwca 2020
do końca grudnia 2021 r. W ramach projektu planowany jest remont sali przedszkola wraz z
zapleczem sanitarnym i zakup elementów wyposażenia sal, organizacja imprez cyklicznych tj.
Dzień Dziecka. Projekt podobnie jak wcześniejsze częściowo został zrealizowany, jednak spora
część działań ze względu na pandemię koronawirusa została przeniesiona do realizacji w
późniejszym terminie.
- projekt pn. „Skrzynia Beniamina” realizowany przez MGOK Międzylesie przy współpracy z
Orlické Záhoří. Projekt w całości skierowany jest do dzieci. Jednocześnie ma podkreślić
wartości regionalne. Projekt ten ma na celu połączenie nowoczesnej turystyki, kreatywnego
spędzania czasu, promowanie czytelnictwa oraz podtrzymanie przyjaźni polsko-czeskiej.
W ramach projektu wydana zostanie książka z ilustracjami dla dzieci, opowieść ulokowana na
naszych
terenach,
opisująca
miejsca,
które
każdy
zna.
Następnie na jej podstawie zostanie przygotowana gra w stylu popularnej gry planszowej
chińczyk oraz informator kreatywny o partnerach projektu. Zakupione zostaną: gadżety
promocyjne,
interaktywny
dywan,
Chusta
klanzy,
sprzęt
do
animacji.
Zostanie zorganizowany Jarmark, który będzie zakończeniem projektu.
7/ Nabór wniosków w tarczy COVID 2019 tereny górskie.
Z dniem 12 stycznia 2021 r; weszła w życie zmiana uchwały w sprawie wsparcia na realizację
zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki na realizację tych
zadań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i mają być przeznaczone na wsparcie
dla gmin, w tym miast na prawach powiatu. Przyznanie niniejszego dofinansowanie
obwarowane jest kryteriami tj.:
- 40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, średniorocznie
w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł,
lub
- 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie
miesiące pierwszego kwartału 2021 r.
Wsparcie ze środków, o których mowa może być przeznaczone na finansowanie lub
dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę
turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi, w
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szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:
1) szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki
zimowej, a także ich oznakowanie;
2) placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
3) parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
4) skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
5) infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia lub rozwoju usług turystycznych, w
szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków
W związku z powyższym gmina Międzylesie do w/w naboru złożyła wniosek ujmując dwie
inwestycje tj.: remont drogi Nowa Wieś-Gajnik, remont drogi do Górskiej Perły w Nowej
Wsi.

Międzylesie; dnia 26 stycznia 2020 r.
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