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P r o t o k ó ł  Nr     /2014 r. 

Z posiedzenia Komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa 

w dniu 15 grudnia 2014 r. 

 

Przewodnicząca KBiB B. Rudalska otworzyła posiedzenie komisji, a następnie 

przedstawiła proponowany porządek obrad.  

Porządek posiedzenia: 

1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawach: 

1/uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.                                                

2/przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.                         

3/ zmian w budżecie gminy na 2014 r.                                                    

4/ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Międzylesiu       

na rok 2015.                                                                                   

5/wynagrodzenia Burmistrza MiG Międzylesie.                                           

6/uchylająca uchwałę w sprawie podatku rolnego.                                         

7/nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Międzylesie. 

2. Sprawy różne. 

- projekt listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego  

  na 2015 r. 

 

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.  

Podczas komisji obecni byli wszyscy radni w składzie 5 osób. 

Ad. 1 

1/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu 

gminy na 2015 r. Dochody budżetu gminy nr 2015 r; zaplanowano na kwotę 

22 664 240 zł, która jest niższa o 17,12% od przewidywanego wykonania dochodów 

w roku 2014. Natomiast plan wydatków budżetu gminy na 2015 wynosi  20 946 940 

zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 19 030 644,17 zł (90,85% ogółu 

wydatków), z tego 41,20% na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach gminnych 

(placówki oświatowe, stołówki szkolne, świetlice szkolne, świetlice wiejskie, dowozy 

uczniów do szkół, obiekty sportowe, Urząd Miasta i Gminy, OSP). Pozostała część 

58,80% planowana jest na wydatki pozostałe, a w tym związane z działalnością 

statutową tych jednostek. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 916 275,83 

zł (9,15% ogółu wydatków) i są to  wydatki inwestycyjne z czego współfinansowane                    

z dotacji  w wysokości 515 907 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,        

w wysokości 238 000 zł w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 
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214-2020, w wysokości 180 000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 

oraz z dochodów własnych w wysokości 982 368,83 zł.  

Łącznie w budżecie na 2015 r. zaplanowano 22 zadania inwestycyjne. Spośród nich 

najistotniejsze to: 

- budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153 o wartości 280 000 zł.  

- budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu dz. nr 414 o wartości  

  100 000 zł.  

- remont dachów na Domkach Tkaczy wartość 325 907 zł. 

- budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2 – wartość  

  zadania 30 000 zł.  

- remont budynków mieszkalnych w Długopolu Grn 180 000 zł. 

- budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie  

   niebezpiecznych na terenie gminy Międzylesie 132 500 zł.  

- odbudowa dróg gminnych w Boboszowie i Długopolu Grn – łączna wartość  

  300 000 zł.  

- 3 zadania w ramach funduszu sołeckiego,  o łącznej wartości – 21 973,58 zł; 

 

Na 2015 rok  nie przewidziano przychodów. Rozchody zaplanowano w wysokości 

1 717 300 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.                                                                     

Planowane jest spłacenie rat kredytów i pożyczki w wysokości 1 717 300 zł. 

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 5 788 800 zł, co daje 

wskaźnik 25,54% w stosunku do planowanych dochodów.                                                                                                                                 

 

Burmistrz MiG T. Korczak  poinformował, że projekt budżetu podlega 

zaopiniowaniu przez RIO. Opinia w spr. projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy 

wpłynęła do gminy 05 grudnia br. Zadania planowane do budżetu muszą być dobrze 

przemyślane, a część wymienionych kwot na ich realizację to tylko przewidywany 

udział własny gminy, dlatego aby móc realizować pewne działania potrzebne są 

pieniądze, które staramy się pozyskać ze źródeł z zewnątrz, a bywa również i tak, że 

wówczas kiedy gminy wspólnie zjednoczą siły jest szansa zrealizować pewne 

działania. Sama przebudowa przepustu tj. koszt ok. 100 tys. zł.   

 

Radny A. Polański analizując budżet stwierdził, że pomiędzy środkami na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, a funduszem przeciwdziałania narkomanii jest duża 

różnica. 

 

Burmistrz MiG poinformował, że środki będące na rachunku Gminnego 

Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi pochodzą ze sprzedaży koncesji na 

sprzedaż alkoholu. Środki te przeznaczane są na granty na realizację projektów, na 

wypoczynek letni dzieci z rodzin zagrożonych nad morzem, na działania o charakterze 

sportowym i inne działania. W przypadku funduszu przeciwdziałania narkomanii 

środki przeznacza się głównie na szkolenia w tym zakresie, ankiety w szkołach                              

i współprace z policją.  
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Radny A. Polański zauważył iż znaczna kwota ponad 400 tys. zł w budżecie jest 

zabezpieczona na utrzymanie basenu i stadionu. Ponadto zwrócił uwagę na to, że na 

stronie urzędu jest zbyt mało informacji w spr. jednostki gminnej jaką jest basen.   

 

Burmistrz MiG w odpowiedzi poinformował, że przyjmuje uwagi dot. strony 

internetowej. Następnie wyjaśnił, że basen funkcjonuje jako referat urzędu. Kwota 

odzwierciedla koszty bieżącego funkcjonowania basenu oraz utrzymania stadionu.  

 

Radny A. Polański stwierdził, że jako obiekt turystyczny basen jest mało 

rozreklamowany. Uważa iż pomysł na obiekt był dobry jednak brakuje informacji co 

to jest za jednostka, jak działa itd. Tablica informacyjna na basenie to za mało.  

  

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że informacje nt. funkcjonowania basenu 

były niejednokrotnie szeroko opisane w informatorze gminnym oraz innych mediach.  

 

Więcej uwag nie wniesiono. W związku z tym komisja w drodze głosowania 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.  

Burmistrz T. Korczak podziękował radnym za przyjęcie projektu budżetu, oraz 

Skarbnik za pracę przy jego tworzeniu. Następnie poinformował, że z budżetem gminy 

jest jak z budżetem domowym, stąd zasada że praktycznie przed każdą sesją 

omawiane są zmiany do budżetu. Przy realizacji budżetu musimy zastanowić się co 

robimy pierwsze. Mówi się, że pewne pozycje są w budżecie od lat np. zakup pieca do 

Urzędu. Piec na chwilę obecną działa jednak środki zabezpiecza się po to, gdyż                             

w przypadku kiedy wymiana jego stanie się niezbędna to możliwość uruchomienia 

środków na ten cel nie będzie problemem.  

2/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt WPF. Jest to dokument wskazujący 

kierunki polityki finansowej gminy, w tym prognozowania budżetu, analizę 

możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty 

zadłużenia Gminy Międzylesie na lata 2015-2019. 

Burmistrz MiG T. Korczak poinformował, że nasza gmina jest trzecia na Ziemi 

Kłodzkiej, która nie wydłuża spłaty długu. Następnie wyjaśnił, na jakich zasadach 

obliczana jest dla gmin kwota długu. Przy wyłączeniu zobowiązań zaciągniętych na 

finansowanie projektów unijne zadłużenie gminy jest niewielkie w wysokości 7%. 

Komisja nie wniosła uwag, a następnie w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła 

projekt uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.                          

3/Skarbnik MiG A. Ziental omówiła projekt zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

Zmiany mają charakter porządkowy w zakresie zwiększenia o kwotę 5 167  08 zł                         

z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 300 zł z tytułu 

otrzymanej darowizny dla sołectwa Damaszków z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci. Zmian w budżecie w zakresie wydatków 

dokonano z tytułu: przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami                                    

w związku z urealnieniem planu wydatków Zespołu Szkół w Międzylesiu, zwiększenia                          

o kwotę 3 717 08 zł na oświetlenie uliczne, zwiększenia o kwotę 300 zł z tytułu 
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otrzymanej darowizny dla sołectwa Domaszków z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci. Zmiany w załączniku nr 3-plan dochodów 

wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 

2013 rok, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 000 zł w tym:  o kwotę 11 000 

zł oraz o kwotę 9 000 zł. Zmiany w załączniku nr 4 Dochody z tytułu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną 

środowiska zwiększono do kwoty 15 812,08 zł. 

Burmistrz poinformował, że Dyrektorzy szkół w gminie mają duży zakres autonomii, 

jednak bez zgody Rady żadnych decyzji o charakterze finansowym nie mogą 

podejmować.  

Komisja nie wniosła uwag, a następnie w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła 

projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2015 r.  

4/Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń  przedstawiła projekt uchwały informując, że uchwała 

określa zasady obliczania stawek dotacji przedmiotowych, wysokość oraz sposób 

rozliczania ich w ramach wysokości ustalonych dla ZGKiM. Dotacją przedmiotową 

objęte są zadania realizowane przez ZGKiM w zakresie wymienionym poniżej i dla 

tych obszarów jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych przedstawiają się 

następująco: 

- gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym - 23,72 zł/m2/rok,  

- gospodarowania zasobami niemieszkalnymi – świetlicami wiejskimi – 9,18/m3/rok, 

- unieszkodliwia ścieków, usuwania komunalnych nieczystości stałych, zbiórki                           

   i unieszkodliwia odpadów zbieranych selektywnie – 1,00zł/m3. 

Stawki dotacji ustalone są na podstawie przedłożonych przez Kierownika Zakładu 

danych za rok 2014 dot.: 

- wielkości powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych, z wyszczególnieniem ich  

   liczby, metrażu i położenia.  

- miesięcznych ilości sprzedanych ścieków na oczyszczalnię oraz miesięcznych  

   wydatków działalności z tym związanych. 

- wielkości powierzchni komunalnych lokali niemieszkalnych – świetlic wiejskich,                     

   z wyszczególnieniem ich liczby, metrażu i położenia.  

Dotacje przekazywane są na rachunek ZGKiM w okresach miesięcznych                                     

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie związane z danym obszarem 

działalności. Kierownik ZGKiM przedstawia Burmistrzowi MiG rozliczenie dotacji                        

w okresie rocznym, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego 

dotyczy. Również w przypadku niewykorzystanej dotacji Zakład ma obowiązek 

zwrócić kwotę dotacji najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego, po roku 

którego dotyczy.  

 

Komisja nie wniosła uwag, a następnie w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła 

projekt uchwały w spr. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM                    

w Międzylesiu na rok 2015.                                                                                    

5/Przewodniczący RM J. Marcinek przedstawił i omówił projekt uchwały                         

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. W związku z tym, że rozpoczęła się nowa 

kadencja, a wraz z nią rozpoczął się nowy stosunek pracy Burmistrza, należy podjąć 
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uchwałę o wynagrodzeniu Burmistrza. Proponowane wynagrodzenie jest na poziomie 

z przed 4 lat. W poprzedniej kadencji jak i wcześniej kwota wynagrodzenia była 

niezmienna w skład, której wchodzą poszczególne składniki: 

- wynagrodzenie zasadnicze – 4. 862 zł, 

- dodatek za wysługę lat – 20% - 972, 40 zł, 

- dodatek funkcyjny – 1.628 zł, 

- dodatek specjalny – 28% - 1.817,20 zł 

RAZEM – 9.279,60 zł/brutto. 

 

Skarbnik A. Ziental poinformowała, że wynagrodzenie burmistrza od kilku lat nie 

było waloryzowane, dlatego zasadnym byłoby podniesienie tej kwoty choćby                            

o wskaźnik inflacji. 

 

Burmistrz w odniesieniu do powyższego zwrócił się do radnych o podjęcie uchwały                

w zaproponowanym kształcie przez przewodniczącego. 

 

Komisja popierając propozycję wynagrodzenia w drodze głosowania jednogłośnie 

przyjęła projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza MiG. 

 

6/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła i omówiła projekt uchylający uchwałę                      

w sprawie podatku rolnego. Wyjaśniła, że zapis tej uchwały stał się bezprzedmiotowy 

z uwagi na to, że skończyła się grupa docelowa, której on pierwotnie dotyczył,                                

w wyniku czego należy uchylić go tą, że uchwałą.  

 

Komisja nie wniosła uwag i w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła projekt 

uchwały uchylającej uchwałę w sprawie podatku rolnego.  

 

7/ Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały  w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej w mieście Międzylesie. Informując, że na wniosek 

mieszkańców nowopowstającej ulicy położonej na działce nr 391/8 w obrębie 

Międzylesie został przygotowany projekt uchwały o nadaniu tej drodze nazwy 

zaproponowanej przez jej mieszkańców pt. „Na Wzgórzu”. Wszyscy mieszkańcy 

nowopowstałej ulicy wyrazili zgodę na nadanie w/w nazwy tej, że ulicy. 

 

Burmistrz poinformował, że wraz z tą uchwałą, konieczne będzie w niedalekiej 

przyszłości podjęcie uchwał zmieniających choćby w zakresie obwodów głosowania.  

 

Komisja nie wniosła uwag i w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła projekt 

uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Międzylesie. 

 

Ad. 2 

Burmistrz MiG poinformował, że zakończono część  uchwałodawczą. Komisja Bytowa 

jest komisją merytoryczną jeśli chodzi o wydanie opinii w sprawach mieszkaniowych.  

Komisja do końca roku powinna zatwierdzić listę osób oczekujących na przydział 

lokalu mieszkalnego. Dlatego też projekt listy do zapoznania został przygotowany na 

dzisiejszą komisję. 
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Insp. ITiG A. Rarus przestawiła projekt listy mieszkaniowej na 2015 r; i wyjaśniła, 

jakie są zasady wpisania na listę oraz jakie kryteria brane są pod uwagę podczas  

przydziału lokali. Możliwość wpisania na listę wyznaczony jest do końca października 

każdego roku. Z uwagi na to, że sytuacja mieszkaniowa osób z listy zmienia się z roku 

na rok to lista każdorazowo co rok poddawana jest aktualizacji, w oparciu m.in.                            

o karty informacyjne, które mają obowiązek złożyć osoby pozostające na liście. 

Niewypełnienie karty informacyjnej, jak również przy dwukrotnej odmowie przyjęcia 

lokalu skutkuje skreśleniem z listy. Po zatwierdzeniu listy przez komisje bytową 

wywieszana jest ona do publicznej wiadomości. W tym roku osób, które nie złożyły 

karty aktualizacji jest 8, natomiast nowych wniosków o przydział lokalu wpłynęło 12. 

W następnej kolejności przystąpiła do przedstawienia sytuacji mieszkaniowo-

materialnej osób z listy.  

 

Przewodnicząca Komisji BiB. B. Rudalska z uwagi na to iż jest to pierwsze 

posiedzenie w tej kadencji, a komisja nie ma doświadczenia w tym temacie 

zaproponowała, aby przyjąć projekt listy w proponowanym kształcie. W momencie 

pojawienia się lokali do przydziału komisja będzie decydować.   

 

Radny K. Smoleń poparł propozycję przewodniczącej.  

 

Więcej uwag nie wniesiono, w związku z tym komisja w drodze głosowania 

jednogłośnie przyjęła projekt listy w proponowanym kształcie.  

 

Burmistrz poinformował, że lokale które przydzielane są z zasobu gminnego są to 

lokale do remontu, nie zawsze osoby którym przyznano lokal są w stanie podołać  

remontowi.  

 

V-ce Przewodnicząca RM J. Mokra zwróciła się z zapytaniem o losy lokalu                                 

w Goworowie po byłej szkole podstawowej (mały budynek). 

 

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że po kilkakrotnych próbach przydziału 

lokalu, który także wymagał gruntownego remontu, zorganizowano przetarg                                   

w wyniku, którego nabywcą został lokator któremu przydzielono lokal wcześniej w 

tym budynku. Tym samym cały budynek stał się własnością jednego właściciela.   

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Protokół 

 

        Przewodnicząca  

      Komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa  

                Barbara Rudalska 
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