
P r o t o k ó ł   Nr  3/2015 r. 

 Z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  

w dniu 25 marca 2015 r. 

 

Przewodniczący Komisji K. Rusinek otworzył posiedzenie komisji i przedstawił proponowany 

porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

1. Wizja w terenie: 

- dz. 387 pow. 0,16 ob. Boboszów 

- dz. 244/1,  247, 252, 253, o ogólnej pow. 0,22 ha.  

2. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawach: 

1/ zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

2/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 387                     

    o pow. 0,16 ha obręb Boboszów. 

3/ określenia wysokość oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu  

    celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

3. Sprawy różne.  

 

Radni nie wnieśli uwag do treści porządku. Podczas komisji obecni byli wszyscy członkowie komisji 

w składzie 5 osobowym. 

Ad. 1  

Komisja dokonując wizji w terenie na dz. nr 387 pow. 0,16 ob. Boboszów wyraziła opinię                                    

o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli dz. nr 253 i 386.  

Komisja dokonując wizji w terenie na dz. 244/1,  247, 252, 253, o ogólnej pow. 0,22 ha ob. 

Niemojów, przy udziale byłej Pani sołtys N. Nasielskiej, ustaliła iż na najbliższym posiedzeniu 

Komisji Rolnictwa chce spotkać się z wnioskodawcą Panem J. Laurentowskim, celem uzyskania 

informacji o planowanej inwestycji.    

Ad. 2 

1/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

Zmian w budżecie dokonano z tytułu: zwiększenia dochodów o kwotę 121 056 zł, w tym, 58 056 zł                                 

z tyt. refundacji części wydatków poniesionych w 2014 r; na realizację projektu pn. „Remont łącznika 

ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów, a Kolejową w Międzylesiu”, oraz 63 000 zł planowanej 

dotacji z budżetu Woj. Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi do gruntów 

rolnych nr 106 w Boboszowie”. Zwiększenia o kwotę 2 000 0000 zł z tyt. planowanej sprzedaży 

gruntów. Zwiększenie ma charakter nadwyżki budżetowej, przeznaczonej na rozchody budżetu                         

– przelewy na rachunki lokat, której celem jest urealnienie planu wydatków do planu sprzedaży.  

Burmistrz MiG T. Korczak wyjaśnił, że nadwyżka przeznaczona jest na rozchody budżetu na lokatę, 

lecz nie po stronie wydatków. Jest tylko i wyłącznie nadwyżką budżetu.  

 Kolejna zmiana dot. przeniesienia z rozdziału 75618 do rozdziału 90002 kwoty w wysokości 

1 044 890 zł z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z dostosowaniem 

prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Następnie zwiększenie o kwotę 3 912 zł z tyt. planowanej 

dotacji z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne.  



 Zwiększenie o kwotę 11 100,60 zł z tyt. refundacji części wydatków poniesionych w 2014 

roku na realizację projektu pn. „Utworzenie Fitness Parku w Międzylesiu dz. nr 214/23”. Po stronie 

wydatków zmian dokonano w związku ze zwiększeniem o kwotę 93 219 zł, w tym 30 219,60 zł 

bieżące remonty dróg gminnych oraz 63 000 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie”. Zwiększenie o kwotę 13 100 zł na 

wydatki związane z wymianą młodzieży z Lohne. Zwiększenie o kwotę 2 000 zł na dotację celową na 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania, zwiększenia o kwotę 

20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                            

w Międzylesiu na zakup pompy głębinowej oraz modernizację studni głębinowej w Domaszkowie. 

 Kolejne zmiany dot. zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 749 zł, w tym: 2 460 zł                          

na zadanie pn. „Remont dachów na budynku Długopolu Grn, 2460 zł na zadanie pn. „Remont dachów 

na Domkach Tkaczy ul. Sobieskiego 2 i 4 – Międzylesie, oraz 2 829 zł na zadanie pn. „Dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa wymiany dachu na budynku w Roztokach 16”.  

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania  jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.  

2/Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały w spr. udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 387 o pow. 0,16 ha obręb Boboszów. Jest to działka wolna 

od obciążeń, zabudowana budynkiem gospodarczym, który jest w złym stanie technicznym chylącym 

się ku upadkowi. (Położona pomiędzy gospodarstwami państwa Gackowskich, a Balawender).                            

W planie zagospodarowania przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Istnieje dojazd do 

działki z drogi głównej, jednak jest on utrudniony. W związku z powyższym wszystkie przesłanki 

wskazują na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Uchwała pozwoli przeprowadzić przetarg 

nieograniczony.  

Radni  nie wnieśli uwag i w drodze głosowania jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.  

3/Insp. OPS A. Łąk przedstawiła projekt w spr. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania i zwrotu celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. W związku z tym                           

iż poprzednia uchwała została uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym, sporządzono nowy projekt 

uchwały, który w stosunku do poprzedniej wersji z dnia 10 lutego br; różni się tym, że dodano zapis 

dot. zwrotu kwoty należności, które podlegać będą wpłatom na konto OPS w Międzylesiu. Poprzednia 

wersja uchwały wg. zaleceń została okrojona do minimum, mimo to ze strony Nadzoru zarzucono                                   

iż brakuje zapisu dot. zwrotu, który był zawarty w pierwotnie podjętej uchwale.  

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół  

       Przewodniczący Komisji Spraw  

         Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

                 Krzysztof Rusinek              

            

 

  

 


