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P r o t o k ó ł   Nr   2/2015 r. 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury 

w dniu 30 stycznia 2015 r. 

 

Przewodniczący Komisji A. Polański otworzył posiedzenie komisji i przedstawił 

proponowany porządek obrad.  

Porządek posiedzenia: 

1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawach: 

1/ określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania  

     i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

2/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi  

     opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  

     specjalistycznych usług opiekuńczych  

     dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  

     częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu  

     ich pobierania. 

3/ zmiany opisu stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy  

     Międzylesie.  

4/ powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie.  

5/ wniosku o ujęcie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata  

     2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi  

     ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów. 

6/ zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

2. Sprawy różne. 

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014    

   (zaplanowanie komisji w  tej sprawie) 

 

Radni nie wnieśli uwag do treści porządku. 

Podczas komisji obecni byli wszyscy radni w składzie 5 osób.  

Ad. 1 

1/Insp. OPS A. Łąk przedstawiła projekt uchwały w spr. określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie. Poinformowała, że zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie jest 

jednorazową formą pomocy w wysokości 4 000 zł. Zasiłek celowy, z zastrzeżeniem zwrotu 

jego części lub całości, na zasadach określonych w tabeli stanowiącej integralną cześć 

uchwały może zostać przyznany osobie lub rodzinie, których dochód przekracza kryterium 

dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Warunkiem skorzystania                  

z tej pomocy jest nieskorzystanie  z innej formy tego typu pomocy np. z biura pracy. Uchwała 

podjęta została w ubiegłym roku we wrześniu, jednak w wyniku Rozstrzygnięcia 

Nadzorczego Wojewody uchylono uchwałę ze względu na jej zbyt rozbudowaną treść. 
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Burmistrz MiG T. Korczak podjęcie uchwały wynikło podczas kompleksowej kontroli 

OPS-u. Jednym z zaleceń pokontrolnych było dostosowanie procedur do działań w tym 

zakresie i uruchomienie odpowiednich narzędzi nawet jeśli nikt z niego nie korzysta. 

Pierwotnie uchwałę podjęto końcem kadencji. Nadzór wojewody jednak uchylił poprzednią 

uchwałę, z uwagi na jej zbyt szczegółową i rozbudowaną treść. Wszelkie uchwały 

podejmowane podlegają Nadzorowi Wojewody, który w toku badania zgodności z  prawem 

może uchwałę zaakceptować uchylić ją w części lub w całości. W Nadzorze obowiązuje 

niezawisłość decyzji. Uchwały zatwierdzone w innych gminach nie są gwarancją od 

uchylenia uchwał podjętych przez naszą gminę. Nie ma również pewności, że nie zostanie 

ona uchylona po raz kolejny.  

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i w drodze głosowania pozytywnie, 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.    

2/Insp. OPS A. Łąk przedstawiła projekt informując iż podobnie jak w przypadku 

poprzednio omawianej uchwały Nadzór Wojewody Rozstrzygnięciem Nadzorczym uchylił 

poprzednią uchwałę, podjętą we wrześniu ubiegłego roku, z uwagi na zbyt rozbudowaną 

treść. W związku z tym przygotowano nowy projekt uchwały, w którym ustala się zasady 

przyznawania i odpłatności oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z 

odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Uchwała określa stawkę 1 godziny świadczenia usług w wysokości 6 zł. Sprawa usług 

opiekuńczych wcześniej częściowo uregulowana była zarządzeniem Kierownika Ośrodka, a 

cześć zapisem uchwały. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych                                    

i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, 

jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny. Usługi przysługują 

nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub dochód osoby w rodzinie wymagającej 

przyznania usług nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8, ust. 1 pkt.1 

ustawy o pomocy społecznej. Częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat za 

tego typu usługi na czas określony można zwolnić w przypadkach określonych                                    

w § 8 niniejszej uchwały. Na dzień dzisiejszy usługi opiekuńcze świadczone są dla 11 osób                 

i jest to pomoc o charakterze niezbędnym. Pozwala to na to iż osoby objęte pomocą nie są 

zmuszone do opuszczania swojego środowiska co jest dla nich dobre.     

Burmistrz MiG scalono zapisy dot. usług opiekuńczych w jednej uchwale. Uchwała została 

uchylona na tej samej zasadzie co poprzednia - omawiana. Najczęściej osoby, u których 

świadczone są usługi opiekuńcze są osobami w niedostatku.  

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i w drodze głosowania pozytywnie, 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.    

3/ Sekretarz MiG A. Kruk przedstawiła projekt uchwały informując, że zmiana opisu 

stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzylesie dot. dopisania do 

obwodu głosowania nr 2 obejmującego część miasta Międzylesie, nowo powstałej ulicy pn. 

„Na Wzgórzu”. Opisy granic pozostałych obwodów głosowania nie ulegają zmianie.                       

W związku z tym iż w tym roku odbywać się będą wybory prezydenckie i parlamentarne 
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należy uporządkować tę sprawę wcześniej. Innych zmian w obwodach głosowania nie ma.                          

W przyszłości trzeba będzie nanieść zmiany do uchwały dot. okręgów.  

Burmistrz MiG wyjaśnił, że podjęcie uchwały o zmianie obwodów ma charakter 

porządkowy i jest na skutek uchwały o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej w Międzylesiu, a 

mianowicie chodzi o ul. Na Wzgórzu.  

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i w drodze głosowania pozytywnie, 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.    

4/Spec. ds. oświaty M. Harasińska przedstawiła projekt uchwały informując, że na 

podstawie art. 5b ustawy o samorządzie gminnym powołuje się Młodzieżową Radę Miasta                    

i Gminy Międzylesie i nadaje się jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Statut 

rady zawiera 7 rozdziałów, a wśród nich określa cele i zadania Młodzieżowej Rady, 

organizację, oraz zasady i tryb wyboru jej członków. Radni Młodzieżowej Rady wybierani 

będą przez uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy podzielonej na dwa okręgi 

wyborcze: OKW Nr 1 – Gimnazjum Nr 1 w Międzylesiu, i OKW Nr 2 – Gimnazjum nr 2 w 

Domaszkowie. Ilość mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych uzależniona będzie 

od liczby uczniów danego gimnazjum posiadających prawo wyborcze, ustalana 

proporcjonalnie do ogółu tak, że w Międzylesiu na 109 uczniów przypadać będzie                              

7 mandatów, natomiast w  Domaszkowie na 97 uczniów 3 mandaty. Pierwsze wybory odbędą 

się do końca czerwca 2015 r, a kadencja trwać będzie przez 1 rok, licząc od dnia wyborów.  

Opiekunami Rady z ramienia szkół będą Pan Sebastian Kopeć z Domaszkowa i Pani Irena 

Trytek i Gabriela Neter z Międzylesia.  

Burmistrz MiG powoływana Rada ma charakter konsultacyjny, a przedłożony dzisiaj projekt 

statutu pełni rolę ordynacji wyborczej i konstytucji funkcjonowania. Dodał iż zależy mu, aby 

działanie Rady Młodzieżowej miało wymiar formalny. Zaznaczył iż chciałby, aby młodzi 

ludzie, którzy będą członkami Młodzieżowej Rady zapoznali się z funkcjonowaniem  

prawdziwej Rady Gminy. Ponadto zapowiedział, że w przyszłości chciałby wyodrębnić kwotę 

w budżecie gminy dla Młodzieżowej Rady, aby mogli w jakimś stopniu swoje pomysły 

wcielić w życie.  

Przewodniczący Komisji A. Polański zaznaczył iż w pełni popiera pomysł powołania 

Młodzieżowej Rady. Być może młodzi będą mieli własne pomysły do nowego WPI, w trakcie 

jego uchwalania. Dodał iż od Młodzieży można się wiele nauczyć, dlatego warto się przyjrzeć 

ich pomysłom. 

Komisja nie wniosła więcej uwag i w drodze głosowania pozytywnie, jednogłośnie przyjęła 

projekt uchwały.    

5/Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały informując iż forma tej uchwały ma 

charakter deklaracji. W grudniu 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego 

w grudniu rozpoczęło konsultacje społeczne do projektu Program Budowy Dróg Krajowych 

na lata 2014-2020. Zamierzeniem Rady Miejskiej w Międzylesiu jest zwrócenie uwagi na 

konieczność wpisania do Programu budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław - 
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Kłodzko- Boboszów, która w sposób zasadniczy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz rozwój i wzrost konkurencyjności Regionu Dolnośląskiego. Droga 

krajowa nr 8 stanowi ciąg drogi ruchu międzynarodowego E67. Na jej odcinku biegnącym od 

granicy Państwa Polskiego z Republiką Czeską do Wrocławia, występuje znaczne natężenie 

ruchu towarowego i osobowego. Na wielu odcinkach parametry techniczne drogi nie spełniają 

warunków wymaganych dla ruchu międzynarodowego. Brak odpowiedniej widoczności, 

ograniczona przepustowość drogi, brak płynności i możliwości wyprzedzania stwarza 

zagrożenie w ruchu drogowym i pieszym. Realizacja inwestycji rozwiąże problemy 

komunikacyjne w kierunku południowozachodniej granicy państwa, zwiększy 

bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz perspektywy rozwojowe regionu. Dlatego wolą 

naszej  gminy jest podkreślenie znaczenia budowy drogi S8  dla bezpieczeństwa i rozwoju 

społeczno – gospodarczego całego regionu.  

 

Burmistrz MiG formularze jakie były gromadzone z inicjatywy posłanki M. Wielichowskiej, 

są pewnego rodzaju wzmocnieniem głosu społecznego lokalnych samorządów położonych 

wzdłuż granicy Ziemi Kłodzkiej. Z terenu naszej gminy łącznie do Warszawy przekazano 

ponad 400 formularzy, nie licząc tych przesłanych drogą elektroniczną, których na pewno jest 

także znaczna ilość. Dzisiaj Pani posłanka Wielichowska weźmie udział w publicznym 

wysłuchaniu jeśli chodzi o budowę tej drogi, dlatego chciała mieć fizycznie te ankiety w ręce, 

jako dowód iż jest ona faktycznie niezbędna.  

 

Przewodniczący Komisji A. Polański wyraził swoje zadowolenie z działań w w/w sprawie. 

To normalne iż chcemy mieć lepsze warunki, być bliżej świata, ponieważ też mamy swoje 

potrzeby. Podkreślił zaangażowanie Pani poseł w tą sprawę, której ten temat nie jest obcy. 

 

Komisja nie wniosła więcej uwag do projektu uchwały i w drodze głosowania pozytywnie, 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.    

 

6/ Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu 

gminy za 2015 r. W zakresie dochodów dokonano z tytułu: 

– zwiększenia o kwotę 70 374 zł w związku z kontynuacją projektu pn. „Modernizacja 

integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem 

umowy z Szengen”, na zadanie pn. ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i 

motopompy pożarniczej” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013.  

W zakresie wydatków zmian dokonano z tytułu:  

- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 75 476 zł oraz wydatków bieżących o 

kwotę 7 317 zł w związku z kontynuacją projektu pn. „Modernizacja integrowanego 

ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z 

Szengen”, na zadanie pn. ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy 

pożarniczej” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-
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2013. Udział własny gminy do w/w projektu przeniesiono pomiędzy paragrafami w ramach 

zaplanowanych wydatków  bieżących.  

W załączniku nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 

2015 roku dokonano zmian: w pozycji ,,15” – utworzono nowe zadanie inwestycyjne: 

kontynuacja zadania pn. ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy 

pożarniczej w ramach projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu 

Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen”, w ramach 

programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 o wartości 75 476 zł. 

W ramach, którego planuje się doposażenie jednostek pierwotnie biorących udział w  

projekcie dodatkowego sprzętu dla OSP w Domaszkowie i Goworowie w postaci zakupu 

zestawu hydraulicznego dla Domaszkowa, i motopompy pływającej dla Goworowa. 

Burmistrz MiG wyjaśnił, że w 2014 r; gmina razem z 6 – cioma innymi gminami po stronie 

polskiej i czeskiej realizowała projekt transgraniczny w ramach systemu gór Orlickich                                         

i Bystrzyckich, przy dofinansowaniu w 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego 

projektu zakupiono motopompę dla OSP w Goworowie i średni samochód dla OSP                           

w Międzylesiu. W trakcie rozliczenia projektu wyliczono oszczędności ok. 82 tys. zł.                         

W związku z tym istnieje możliwość przystąpienia do kontynuacji realizacji tego projektu. 

Jednak na tym etapie jest on jak złożenie kuponu totolotka – nie zagwarantowane jest w 100% 

iż gmina uzyska to dofinansowanie. Wnioski we wszystkich aplikujących jednostkach muszą 

być identyczne i spójne ze sobą, gdyż  jeden błąd w jednostce wyklucza możliwość jego 

realizacji. Dlatego tak ważne jest dotrzymanie wszelkiej staranności przy jego przygotowaniu 

i realizacji. Ustalono iż w ramach tych oszczędności sporządzony wniosek będzie obejmował  

zakup sprzętu, którym doposażone zostaną jednostki (pierwotnie biorące udział w projekcie) 

OSP w Międzylesiu w nowy zostaw rozpieraków do ratownictwa drogowego, i OSP                                 

w Goworowie w motopompę pływającą. Warunkiem przystąpienia do projektu jest 

zabezpieczenie w budżecie gminy środków na jego realizację, gdyż rozliczenie będzie                       

w formie refundacji. Przewiduje się iż rozliczenie projektu nastąpi do końca września br.  

Komisja wyraziła poparcie dla składanego wniosku i w drodze głosowania pozytywnie 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.    

Ad. 2 

Sprawy różne: 

- Przewodniczący Komisji przystąpił do punktu 2 obrad komisji ustalenia terminu komisji w 

sprawie omówienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2013/2014.  

- Burmistrz MiG, zaproponował aby planując spotkanie wziąć pod uwagę udział dyrektorów 

szkół.   

Radni poparli propozycję Burmistrza.  
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- Przewodniczący Komisji zaproponował, w następnej kolejności zorganizować spotkanie 

objazdowe po szkołach.   

W związku z powyższym ustalono iż informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

przedstawiona zostanie radnym na kolejnej komisji rady w miesiącu marcu. 

- Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków komisji o przedstawienie swoich 

pomysłów do planu pracy na 2015 r. Następnie poinformował, że plan zostanie sporządzony 

na sesję. Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się: 

- spotkanie wyjazdowe do szkół, 

- omówienia działalności GKPiRPA, 

- temat zabezpieczenia służby zdrowia na terenie gminy.   

 

- Wiceprzewodnicząca Rady J. Mokra przedstawiła sprawozdanie z prac komisji z całej za 

2014 r; i przedstawiła je członkom komisji.  

 

- Burmistrz MiG pozostając przy temacie służby zdrowia poinformował, że jeśli będzie taka 

możliwość chciałby zatrudnić lekarza – repatrianta, a jeśli nie lekarza to gotów jest przyjąć 

jakąkolwiek rodzinę z Dombasu. Następnie poinformował, że jest po rozmowie z Dyr. 

Szpitala w Kłodzku i Bystrzycy, gdzie wystąpił z propozycją rozpropagowania informacji                     

o możliwości zatrudnienia lekarza na terenie naszej gminy. Ponadto wspomniał iż podczas 

wizyty w szpitalu na Borowskiej we Wrocławiu też taką informację o poszukiwaniu lekarza 

przekazał. Zapewnił iż brakami kadrowymi  borykają się nie tylko przychodnie, ale i szpitale. 

Lekarzy ubywa, a młodzi po studiach chcąc się dalej kształcić i specjalizować podejmują 

praktykę w dużych ośrodkach klinicznych.  

 

- Wiceprzewodnicząca Rady J. Mokra zaproponowała, aby uspokoić ludzi iż działania                     

w kierunku poszukiwania lekarza są podejmowane, taką informację jak przedstawił Burmistrz 

zamieścić w informatorze gminnym. 

 

- Przewodniczący Komisji poparł propozycję Wiceprzewodniczącej i zwrócił się                                 

o naświetlenie społeczeństwu jakie starania są czynione w tym kierunku.  

 

- Radna B. Rudalska zwróciła się o pomoc finansową w zakresie urządzenia boiska 

sportowego dla młodzieży w Boboszowie. Wyjaśniła, że z własnej inicjatywy podjęła już 

kroki ku temu, aby boisko mogło powstać we wskazanym miejscu. W związku z tym prosi                   

o jakikolwiek minimalny wkład finansowy celem urządzenia tego miejsca. Następnie 

zasygnalizowała sprawę wody wypływającej z wiaduktu pod drogą krajową w Boboszowie, 

gdzie dość mocno kierunek nurtu wody się zmienił. 

 

- Burmistrz MiG w odpowiedzi poinformował, że przyjrzy się tej sprawie. 
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- Burmistrz MiG w ramach spraw różnych poinformował, że trwa druga edycja projektu 

realizowanego przez MGOK pn. „Pomysł na kulturę”, do którego wzięcia udziału wszystkich 

zachęca.  

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokół           Przewodniczący  

       Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury  

                         Adam Polański  
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