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P r o t o k ó ł   Nr   3/2015 r. 

Z posiedzenia Komisji Spraw Budżetu, Finansów  Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 26 marca 2015 r. 

 

Przewodniczący Komisji M. Harasiński otworzył posiedzenie komisji i przedstawił proponowany 

porządek obrad. 

Porządek posiedzenia: 

1. 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. 

2. Sprawy różne.  

 

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

w składzie 5 osobowym. 

Ad. 1  

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 

lokacie, lecz nie po stronie wydatków. Jest tylko i wyłącznie nadwyżką budżetu, która ma charakter 

niepewny wiec nie przeznacza się jej na żadne wydatki.  

 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. 
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Burmistrz MiG w Domaszkowie zaistniała awaria wodociągowa, która trwała 3 dni. Obecnie 

przystąpiono do prac mających na celu modernizację studni, aby taka sytuacja w przyszłości się nie 

powtórzyła. Z opłat za wodę nie ma możliwości sfinansowania zakupu pompy, ponieważ opłaty są 

zbyt niskie. Zakład nie osiąga zysku na wodzie, a wszystkie bieżące działania w tym zakresie 

finansowane są z dotacji budżetowych, albo ze środków zewnętrznych, dlatego też taki jest stan 

utrzymania obiektów wodociągowych. Uruchomione środki pochodzą z rezerwy celowej Burmistrza.  

 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, aczkolwiek w różnych okresach roku może być on utrudniony. W związku                 

z powyższym wszystkie przesłanki wskazują na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. 

Wczoraj tj. 25 marca Komisja Rolna odbyła wizję w terenie na w/w działce i wyraziła opinię                                   

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

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

3/Insp. OPS A. Łąk przedstawiła projekt uchwały 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 

zapisu 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.  

Burmistrz MiG T. Korczak uchwała wróciła po uwagach z Nadzoru, który uznał iż jest zbyt 

okrojona, i brakuje zapisu dot. zwrotu części należności na rachunek OPS, należy dodać, że w 

pierwotnej wersji uchwały zapis ten funkcjonował. Jest to trzecia próba podjęcia uchwały.  Pomimo 

tych uwag uchwała wcześniej została opublikowana, gdyż publikacja działa niezależnie od Nadzoru. 

Nadzór Wojewody działa niezależnie, a w przypadku kiedy nie dotrzyma terminu rozstrzygnięcia, 

może skierować sprawę na drogę sądową.   

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

Ad. 2 

Sprawy różne: 

Burmistrz MiG poinformował, że w ramach porządku posiedzenia i dzisiejszych spraw różnych 

chciałby omówić projekt umowy z firmą GEOTRANS  dot. spr. rekultywacji gminnego wysypiska 

odpadów komunalnych. 

Insp. ITiG Agata Rarus  zgodnie z decyzją Marszałka Woj. Dolnośląskiego gmina ma obowiązek 

zrekultywować istniejące nieczynne wysypisko odpadów do 2018 r. Wydana decyzja zakłada w tym 

zakresie określone terminy do dokonania tego przedsięwzięcia. Gmina na bieżąco poszukiwała 

sposobu na zdobycie środków unijnych na to zadanie.  
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Burmistrz MiG T. Korczak poinformował, o dolnośląskiej inicjatywie, do której niegdyś gmina 

przystąpiła, wraz z ponad 30 innymi gminami mającej na celu stworzenie spółki do pozyskania 

dofinansowania ze środków unijnych na rekultywację wysypisk gminnych. Zaplanowano całą 

inwestycję, której przebieg podzielono na dwa etapy realizacji. Gmina Międzylesie, zakwalifikowana 

została wówczas do drugiego etapu, w wyniku czego nie skorzystała z pozyskanych środków na 

rekultywację, gdyż projekt w efekcie końcowym został zamrożony z uwagi na wyczerpanie się 

finansowania.  W wyniku tych okoliczności wraz z gminami: Duszniki i Lądek Zdrój przystąpiono do  

poszukiwania wspólnych rozwiązań i podjęcia działań w zakresie rekultywacji, ponieważ z uwagi na 

upływający czas nie chciałby doprowadzić do poniesienia kar za brak działań wynikających z decyzji 

Marszałkowskiej.  W między czasie gmina otrzymała ofertę z firmy GEOTRANS, która za 1/10 kwoty 

tj. 115 tys. zł  oferuje przeprowadzenie rekultywacji wysypiska, przy użyciu materiałów tj.: gruz, 

popiół,  Firma okazała referencje z terenów, w których takie inwestycje zostały zrealizowane to m.in. 

Laskowice Wielkie i Korfantów. Wraz z Kier. ZGKiM odwiedzono te gminy. W Korfantowie 

powierzchnia wysypiska jest podobna do naszego i zlokalizowane są dwie studnie odgazowujące, po 

czym przygotowany został projekt umowy, który jasno określa iż rekultywacja przeprowadzona 

będzie przy użyciu odpadów nie będących materiałem niebezpiecznym. W umowie zastrzega się iż 

gmina każdy etap odbierać będzie częściowo, ponadto gmina zastrzegła sobie prawo do kontrolowania 

wyrywkowo materiału do rekultywacji i materiału, który gmina już zgromadziła do przeprowadzenia 

rekultywacji.   

Radny Z. Borodzicz zwrócił się z zapytaniem czy w razie czego będzie możliwość aneksować 

umowę?   

Burmistrz MiG T. Korczak  warunki muszą być konkretne do aneksowania, to przedsięwzięcie jest 

na zasadzie umowy zlecenia.  

Komisja pozytywnie odniosła się do przedstawianych rzez Burmistrza informacji.  

W związku  wyczerpaniem się tematów obrad przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokół  

       Przewodniczący Komisji Spraw  

         Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

                            Mariusz Harasiński              
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