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P r o t o k ó ł   Nr  2/2015 r. 

Z posiedzenia  Komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa 

w dniu 5 lutego 2015 r. 

 

Przewodnicząca Komisji B. Rudalska otworzyła posiedzenie komisji i przedstawiła 

proponowany porządek obrad. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawy przydziału lokali mieszkalnych: 
 
1/ Domaszków, ul. Górna 24/1, 
2/ Różanka 50/2, 
3/ Międzylesie, ul. Lipowa 3/4. 
 

2. Zatwierdzenie listy mieszkaniowej na 2015 r. 
 

3. 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. 

4. Sprawy różne. 

 

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.  

Na komisji obecnych było 5 radnych – pełny skład komisji.  

Ad. 1 

Insp. ITiG A. Rarus przedstawiła sprawę przydziału lokali mieszkalnych: 

1/ Domaszków, ul. Górna 24/1, 

2/ Różanka nr 50/2, 

3/ Międzylesie, ul. Lipowa 3/4. 
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Przedstawiła sytuację faktyczną tych lokali: 

- lokal nr 24/1 ul. Górna - Domaszków - lokal w budynku gminnym o pow. 21,25 

m2 składający się z jednego  pomieszczenia, z wc na zewnątrz, w ogólnie złym stanie 

technicznym wymagającym remontu. 

 

Burmistrz MiG T. Korczak poinformował, że w pierwszej kolejności w przypadku 

przydziału lokali bierze się pod uwagę sytuację osób poszkodowanych w klęskach 

żywiołowych. Wówczas gmina ma obowiązek zapewniać takim osobom minimum 

socjalne w postaci zakwaterowania. W Zespole Szkół w Międzylesiu wyznaczono lokal 

przejściowy, który w takich wypadkach pełni rolę lokalu zastępczego. Obecnie 

zakwaterowany jest w nim Pan Cz. Maciaszek, będący pogorzelcem z Gajnika.                     

W związku z tym iż jest to lokal przejściowy i nie ma możliwości w nim stałego 

zakwaterowania zwrócił się do komisji z prośbą o przydział lokalu dla w/w osoby.  

Komisja pozytywnie przyjęła argumenty Burmistrza, tym samym jednogłośnie 

opiniując o przydziale lokalu dla Pana Cz. Maciaszka.  

- lokal nr 50/2 – Różanka – jest to lokal o pow. 32,20 m2 mieszczący się w budynku 

3-lokalowym, w którym nie ma instalacji wodno-kanalizacyjnej. Sucha ubikacja 

przynależna do lokalu zlokalizowana na werandzie budynku.  W zasadzie nie spełnia 

on funkcji samodzielnego lokalu mieszkalnego (traktowany jako odrębne 

pomieszczenie). Osoba, która była jego najemcą od dawna w nim nie zamieszkuje, 

obecnie na stałe przebywa w ośrodku psychiatrycznym. W związku z tym ZGKIM 

podjął decyzję o przejęciu lokalu. Z wnioskami o przydział lub wykup lokalu zwrócili 

się mieszkańcy budynku Małżeństwo Darłak, i Pan A. Łotyszonek.  

Burmistrz MiG poinformował, że lokal można przeznaczyć do sprzedaży rezygnując                       

z jego przydziału. W przetargu otwartym, albo ograniczonym do mieszkańców 

budynku.  

Komisja w drodze głosowania  w obecności 5 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym 

się, wydała  opinię o sprzedaży lokalu w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli 

budynku.   

- lokal przy ul. Lipowej 3/4 - Międzylesie - lokal o pow. 63,95m2. Lokal składa się 

z dwóch pokoi, kuchni, wyposażony w punkt czerpania wody, bez zlewozmywaka, wc 

oraz kabiny prysznicowej, jednak z możliwością przystosowania. Wpłynęły trzy 

podania w tym: Pani U. Plich o przydział lokalu (osoba na liście), oraz dwa podania o 

zamianę Pani B. Konopackiej i Pani  Góral. 

Burmistrz MiG poinformował, że Komisja Bytowa poprzedniej kadencji wnioskowała 

o to, aby w momencie kiedy trafi się lokal mieszkalny o rozsądnym metrażu 

przydzielić dla Państwa Konopackim, których sytuacja mieszkaniowa jest bardzo 

ciężka, z uwagi na to, że zamieszkują oni na 16m2, z trójką małych dzieci. 

Insp. ITiGG A. Rarus przedstawiła opinię OPSu nt. rodziny Państwa Konopackich. 
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Komisja szczegółowo omówiła sytuację materialno-bytową oraz finansową osób 

wnoszących o przydział lub zamianę lokalu. Następnie szczegółowo przeanalizowała 

sytuację osób na liście oczekujących na przydział, w wyniku czego wydała opinię, aby 

lokal przydzielić Państwu Konopackim, a lokal który opuszczą przydzielić osobie 

samotnej z listy.  

Komisja dokonując ponownej analizy listy mieszkaniowej celem wskazania propozycji 

zasiedlenia lokalu po Państwu Konopackich zaopiniowała,                               aby 

zaproponować przyjęcie lokalu osobom z listy w pierwszej kolejności                               

Pani J. Węglarz, a w przypadku odmowy przyjęcia, Panu K. Potykanowicz. 

 

Ad. 2 

Insp. ITiG A. Rarus w nawiązaniu do poprzedniego posiedzenia komisji                          

w  grudniu 2014 r; na której komisja zatwierdziła projekt listy mieszkaniowej, która 

w następstwie została wywieszona do publicznej wiadomości celem zgłaszania uwag, 

przygotowany został ostateczny projekt do zatwierdzenia. Wyjaśniła iż uwag do listy 

nie wniesiono. W związku z tym przedstawiła ostateczny projekt listy mieszkaniowej 

do zatwierdzenia przez komisję. 

Komisja składając podpisy w składzie 5 osób pozytywnie zatwierdziła listę 

mieszkaniową(…) na 2015 r. 

Ad. 3 

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. 

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. 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 
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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 

Burmistrz MiG poinformował, że gmina ma obowiązek dopłacać do osób                                            

w  niedostatku i rodzin w niedostatku. Gmina nie ma wykonywać opieki za rodzinę, 

ale ta się często składa, że osoby o niskich dochodach często tracą kontakt z rodziną. 

Ze strony gminy jest to pewnego rodzaju wsparcie.  

Przewodnicząca Komisji B. Rudalska wyraziła swoje zadowolenie dla tego typu 

pomocy oferowanej przez gminę, ponieważ tak często zdarza się, że starsze osoby 

pozostawione są samym sobie.   

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

pozytywnie, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.  

3/Sekretarz MiG A. Kruk przedstawiła projekt 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 należy 

uporządkować tę sprawę wcześniej. Innych zmian w obwodach głosowania nie ma.  

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 będzie 7 mandatów, natomiast w  Domaszkowie – 3 mandaty. Pierwsze 

wybory odbędą się do końca czerwca 2015 r, a kadencja trwać będzie przez 1 rok, 

licząc od dnia wyborów.   

Burmistrz MiG poinformował, że odbyło się już spotkanie organizacyjne                                 

z nieformalną grupą, która na chwilę obecną nie opiera się o przepisy zewnętrzne 
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szkoły. W przyszłości chciałby wyodrębnić kwotę w budżecie gminy dla Młodzieżowej 

Rady, aby mogli swoje pomysły wcielić w życie.    

Radny A. Polański stwierdził iż uważa powołanie Młodzieżowej rady za trafny pomysł, 

gdyż uważa iż będzie to ciekawe pole wymiany doświadczeń dla młodych ludzi.  Dodał 

iż opiekun nieformalnej grupy Pani Irena Trytek, która wiele lat współpracuje z 

młodzieżą, zwróciła się o współpracę i objęcie opieką Młodzieżowej Rady. 

Komisja nie wniosła więcej uwag i w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła projekt 

uchwały. 

5/ Burmistrz MiG przedstawił projekt uchwały informując iż forma tej uchwały ma 

charakter deklaracji. Wolą naszej  gminy jest podkreślenie znaczenia budowy drogi 

S8  dla bezpieczeństwa i rozwoju społeczno – gospodarczego całego regionu. Brak tej 

drogi uniemożliwia ruch transportowo drogowy z Polską „właściwą”. Należy też 

wspomnieć o tym co ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa, i fakt że na 

tym odcinku drogi zginęło w ciągu 10 lat ponad 300 osób - to tak jak duża wieś naszej 

gminy. Oprócz uchwały, wyrażającej wolę, na dzień 30 stycznia br; zgromadzono i 

przekazano do Warszawy ponad 420 druków ankiet konsultacyjnych wypełnionych 

przez mieszkańców gminy, którzy przyłączają się do społecznego apelu w tej sprawie. 

Należy jednak pamiętać, że znaczna ilość ankiet wypełniona została również drogą 

elektroniczną.  

 

Radny A. Polański stwierdził, że formularz mógł być w bardziej uproszczonej wersji, 

ponieważ sama forma do jego wypełnienia była dość odpychająca. 

 

Komisja nie wniosła więcej uwag i w drodze głosowania 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 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 2007-2013. Udział własny gminy do w/w projektu 

przeniesiono pomiędzy paragrafami w ramach zaplanowanych wydatków  bieżących.  
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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. 

Burmistrz MiG poinformował, że gmina otrzymała powiadomienie, że w ramach 

oszczędności jakie powstały przy realizacji projektu „Modernizacja integrowanego 

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

Szengen”,  istnieje możliwość kontynuacji zadania finansowanego w 85% wartości 

zadania. 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. Tego typu działania, mają zwiększać bezpieczeństwo na terenie gminy. 

Sprzęt zakupiony w ramach kontynuacji nie będzie służył do pożarów lecz przy 

wypadkach i przy podtopieniach. Następnie wspomniał o sytuacji jaka miała miejsce 

podczas pożaru agroturystyki w Gniewoszowie, gdzie dzięki działaniom OSP gminnym 

udało się opanować pożar, tak aby nie rozprzestrzenił się on na budynek mieszkalny, 

jednak największy kunszt strażacy pokazali podczas pożaru Byczego Rogu w 

Boboszowie, gdzie dzięki wyposażeniu nowego samochodu w zestaw do szybkiego 

natarcia, udało się skutecznie i szybko opanować pożar.  

Burmistrz MiG poinformował, że nasi strażacy poddawani są regularnym szkoleniom 

BHP oraz innym z zakresu pożarnictwa. Każda akcja gaśnicza musi mieć dowódcę, 

który tak samo musi odbyć przeszkolenie w tym zakresie. Ponadto odbywają się 

również szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego i używania sprzętu 

medycznego. Podkreślił jak ważna jest również rozbudowa młodzieżówek OSP.  

Komisja nie wniosła uwag i w drodze głosowania jednogłośnie pozytywnie przyjęła 

projekt uchwały.  

Ad. 4 

Przewodnicząca Komisji B. Rudalska - przedstawiła plan pracy komisji na 2015 r.  

Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie przyjęła zaproponowany plan.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół               

        Przewodnicząca   

      Komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa 

        Barbara Rudalska 
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