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P r o t o k ó ł    Nr      /2015 r. 

Z posiedzenia Komisji Spraw Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 11 maja 2015 r. 

 

Przewodniczący Komisji K. Rusinek otworzył posiedzenie komisji. Stwierdzono kworum 

komisji w pełnym składzie, następnie przewodniczący przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia.  

Porządek posiedzenia: 

1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawach: 

1/ uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu. 

2/ zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  

    oraz za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w Gminie Międzylesie.  

3/ przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  

    zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie dla terenu w obrębie  

    Kamieńczyka. 

4/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie. 

5/ uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Międzylesie na lata  

     2015-2023. 

6/ zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

2. Sprawy różne. 

Radni nie wnieśli uwag do treści porządku. 

Kier. ITiG W. Szyrszeń w nawiązaniu do poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 

25.03.2015 i przeprowadzonej w tym dniu wizji terenowej na dz. nr 244/1, 247, 252, 253                    

o ogólnej pow. 0,22 ha ob. Niemojów ponownie omówiono spr. zagospodarowania działek                    

i umiejscowionego na nich rowu melioracyjnego z udziałem zainteresowanych tematem stron 

Pani sołtys  Niemojowa D. Ptasińskiej oraz dzierżawcy tych gruntów Pana                                          

J. Lautrentowskiego, w celu wyrażenia opinii przez komisję w tej sprawie. Pani sołtys nie 

wyraża zgody, aby rów sprzedać na rzecz wnioskodawcy Pana J. Laurentowskiego, który 

zwraca się o nabycie gruntów, na których umiejscowiony jest rów melioracyjny celem 

przeprowadzenia planowanej inwestycji mającej na celu stworzenie urządzeń do wytwarzania 

energii odnawialnej i poprawę jego zagospodarowania.  

Pan J. Laurentowski poinformował, że w latach 20 poprzedniego stulecia na tych terenach 

istniała elektrownia wodna wykorzystująca przebieg rzeki Orlicy do wytwarzania energii 

odnawialnej. Elektrownia zasilała cały teren wiejski, jednak w latach 50 na wskutek 

doprowadzenia energii elektrycznej do  wsi elektrownia uległa likwidacji. Dwa lata temu 

gmina ogłosiła przetarg na dzierżawę w/w działek, na której umiejscowiony jest nieczynny 

rów, w wyniku którego uzyskał możliwość dzierżawienia gruntu. Rów teoretycznie nie 
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istnieje jest jedynie ślad po nim. Celem zakupu dzierżawionych gruntów jest udrożnienie 

rowu do zamontowania urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej. Przez całe lata zmienił 

się układ hydrologiczny i geograficzny, aktualnie aby odtworzyć jego działanie po dokonaniu 

pomiarów geodezyjnych i hydrologicznych okazuje się iż jest to dość kosztowna inwestycja 

w tym także uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego. W związku z pozyskaniem środków 

na planowana inwestycję należałoby uzyskać tytuł własności tych działek, dlatego też zwraca 

się o ich nabycie.   

Radny S. Szura zwrócił się z zapytaniem jak miałoby wyglądać podpięcie do sieci 

elektrycznej.   

Pan J. Laurentowski dystrybutorem przesyłowym byłaby firma Tauron, z którą w tej 

sprawie przeprowadził już wstępne rozmowy.  

Sołtys wsi D. Ptasińska ze swojej strony poinformowała iż przeprowadziła wywiad 

środowiskowy w obrębie działek na których umiejscowiony jest rów. Wyjaśniła, iż wśród 

mieszkańców sąsiadujących, nikt się nie zgadza, aby ciek wodny znalazł się w prywatnych 

rękach.  

Pan J. Laurentowski na chwilę obecną rów jest zanieczyszczony, a jego udrożnienie                          

i przywrócenie do stanu istniejącego na pewno nie będzie powodować zagrożenia dla 

protestujących mieszkańców.   

Przewodniczący Komisji K. Rusinek zwrócił się z zapytaniem jakich rozmiarów jest rów.  

Pan J. Laurentowski rów ma szerokość ok. 4,5 m poziom wody tj. do 60 cm. Wyjaśnił iż                    

z pełnym zabezpieczeniem zużycie sięga ok. 1 megawata energii elektrycznej, do którego 

wykorzystywana byłaby jedna turbina. Jedyny problem jaki mógłby wystąpić to w okresie 

zimowym przemarzanie kanału. 

Przewodniczący Komisji K. Rusinek stwierdził, że sprawa wymaga porozumienia                            

z sąsiadami.  

Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła stanowisko sąsiadujących osób zamieszkujących                      

w pobliżu, którzy obawiają się przekazania rowu w prywatne ręce, gdyż nie gwarantuje to                     

w przyszłości praw do korzystania z niego i zachowania jego dobrego stanu. Ponadto 

zwracają się z prośbą, aby w przypadku kiedy Burmistrz nie uwzględni protestu, w umowie 

zabezpieczyć interesy mieszkańców, poprzez odpowiednie zobowiązanie właściciela.  

Przewodniczący Komisji K. Rusinek zwrócił się z zapytaniem o realny czas wykonania 

inwestycji, oraz jakie są warunki techniczne do jego wykonania? 

Pan J. Laurentowski uznał iż w umowie można wyznaczyć cel i datę realizacji inwestycji. 

Najwięcej zajmują spraw administracyjne, w związku z tym ciężko konkretnie przewidzieć 

datę realizacji. Następnie poinformował, że rów ma konstrukcję kamienną i wykonany będzie 

w ramach prac ręcznych bez ingerencji w grunty sąsiadujące. Prowadzone prace mają 

charakter odtworzeniowy mający na celu przywrócenie stanu poprzedniego. 
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Przewodniczący Komisji K. Rusinek zwrócił się z zapytaniem jak ma się planowana 

inwestycja do planu zagospodarowania przestrzennego.   

Pan J. Laurentowski nie jest to nowy obiekt jaki miałby powstać, gdyż na mapach rów 

teoretycznie istnieje. Mieszkańcy nie mają sprzeciwu jeśli prowadzona inwestycja byłaby na 

dzierżawionym obiekcie, jednak problem pojawia się w momencie wystąpienia o sprzedaż. 

Jednak w tym przypadku dzierżawa uniemożliwia prowadzenie procesu inwestycyjnego 

związanego z pozyskaniem finansowania.  

Radna K. Dragan czy istnieje faktyczne zagrożenie przed zalewaniem osób zamieszkujących 

w pobliżu?  

Pan J. Laurentowski udrożnienie rowu nie jest zagrożeniem, Pani sołtys bardziej obawia się 

korzystania z jej działki.  

Burmistrz MiG T. Korczak poinformował, że przez okres swojej dzierżawy Pan 

Laurentowski nie wyczyścił w związku z zamierzona inwestycją, ani kawałka tego rowu.  

Przewodniczący Komisji K. Rusinek stwierdził iż należałoby wezwać do zobligowania 

zgody sąsiedzkiej na planowane działanie. W momencie uzyskania zgody, działki 

przeznaczyć do sprzedaży.    

Komisja wyraziła opinię o zobligowaniu dotychczasowego dzierżawcy do uzyskania 

porozumienia i pisemnej zgody sąsiadujących mieszkańców na zamierzone działania                            

w obrębie wskazanych działek. W momencie uzyskania zgody, wówczas będzie można 

decydować o przeznaczeniu gruntów do sprzedaży.     

Ad. 1 

1/Insp. OPS A. Łąk przedstawiła projekt uchwały w spr. uchwalenia Statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Międzylesiu. Poinformowała, że główną zmianą jaką statut się różni 

się od poprzedniej wersji związana jest ze zmianą siedziby OPSu, z Domków Tkaczy przy                    

ul. Sobieskiego na ul. Kolejową do budynku byłej stacji kolejowej. Zmiany w statucie dot. 

zmiany adresu i pieczęci. Aktualnie statut przyjął formę ujednoliconą.   

 

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

uchwały.  

 

2/Kier. ZGKiM R. Nowak omówił wniosek o zatwierdzenie taryf za wodę                                             

i unieszkodliwianie ścieków na okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 r; na podstawie 

którego opracowany został projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną                   

z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków                      

w Gminie Międzylesie. Ceny i stawki opłat w taryfach określono na podstawie niezbędnych 

przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                      

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Międzylesie. Na koszty jakie ponosi 

zakład składają się: wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, energia 

elektryczna, materiały i paliwa, remonty i naprawy, pozostałe koszty. Uzyskanie niezbędnych 
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przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, 

utrzymania jak i niezbędnych remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Zakład                               

w roku obecnym proponuje wzrost stawek:  

- stawka za 1m3 wody – 3,61 zł (w 2014 - 3,19 zł wzrost o 13 %),  

- opłata abonamentowa - 6,50 zł  (w 2014 - 5 zł)  

- stawka za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków - 5,22 zł (w 2014 - 4,39 zł wzrost                    

   o 19 %). 

 W 2015 r; zakład przewiduje znaczny wzrost kosztów w zakresie usług 

transportowych, co związane jest z koniecznością poniesienia kosztów za transport 

obsługujący oczyszczalnię ścieków w zakresie wywozu substancji takich jak: osad 

pościekowy, skratki i piasek, odpady niesortowalne. 

Burmistrz MiG Taka propozycja wzrostu stawek nie pozwoli generować przychodów                        

i zysków na poziomie, który pozwala inwestować. W gminie jest 6 wodociągów w różnym 

stanie technicznym, których utrzymanie jest bardzo kosztowne, podobnie jest w przypadku 

ścieków. Wypracowane stawki są najniższymi z proponowanych przez zakład wariantów. Nie 

możemy stawek obniżyć maksymalnie, ponieważ gmina ma rozliczenie z Funduszem 

Norweskim, w którym jesteśmy na najniższym pułapie spłaty.  

 

Kier. ZGKiM R. Nowak do wniosku dołączono taryfy z gmin sąsiednich po podwyżkach,                  

z których wynika iż w Międzylesiu mamy najniższe ceny. Przedstawił jakie                                         

są stawki w poszczególnych gminach. 

 

Przewodniczący Komisji K. Rusinek stwierdził iż stawki powinny pozostać na poziomie 

roku poprzedniego.  

 

Więcej uwag nie wniesiono w związku z czym komisja w drodze głosowania jawnego                                    

w  obecności 5 radnych, 2 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, i 2 głosami przeciw 

zaopiniowała projekt uchwały.     

 

3/ Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały w spr. studium uwarunkowań                     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie dla terenu w obrębie 

Kamieńczyka. Wyjaśniła, że procedura przystąpienia do zmiany studium i planu jest na 

wniosek osoby fizycznej Pana M. Błażewicza i dot. przekształcenia terenów rolnych na teren 

osadniczy przeznaczony pod przewidywaną zabudowę mieszkaniową i turystyczną w obrębie 

Kamieńczyka. Obszar objęty zmianą znajduje się bezpośredniej bliskości potrzebnej 

infrastruktury. Podjęcie uchwały jest początkiem drogi do uzyskania pozwoleń z różnego 

rodzaju instytucji publicznych opiniujących proces przekształcenia, przeważnie jest to 

kwestia kilku miesięcy.  

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

uchwały.  
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4/Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały w spr. przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieńczyk,                      

w gminie Międzylesie. Zmiany do planu są konsekwencją zmiany studium, pomiędzy którymi 

musi zachodzić zgodność. Opracowanie planu jest odpowiedzią na zgłoszone 

zapotrzebowanie właściciela nieruchomości. W związku z powyższym przystąpienie do 

opracowania zmiany planu jest uzasadnione. 

 

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

uchwały.  

 

5/ Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały w spr. uchwalenia Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego Gminy Międzylesie na lata 2015 - 2023. Uchwalenie Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego (WPI) leży w kompetencji Rady. Poprzednia uchwała obowiązywała 

do końca 2014 r. Nowy projekt WPI obowiązuje na lata 2015-2023. Projekt został 

opracowany m.in. w oparciu o składane propozycje wszystkich zainteresowanych tematem 

osób. Propozycje zadań do WPI można było zgłaszać w termie do 15 lutego br. Wpłynęło 

łącznie 81 wniosków z propozycjami, które zostały przeanalizowane pod kątem możliwości 

wpisania do planu. Niektóre z nich zostały ujęte, niektóre zaś nie pojawiły np. z uwagi na 

wskazanie lokalizacji na gruntach prywatnych, lub zadań nie będących zadaniami własnymi 

gminy. WPI ma charakter otwarty, w związku z tym jego uchwalenie nie zamyka drogi przed 

nowymi zadaniami, które przyjdą do realizacji.  

Przewodniczący Komisji K. Rusinek zasygnalizował, aby nie przyjmować WPI pochopnie, 

gdyż nie ma wielu zadań które były zgłoszone, ponadto nadmienił iż chciałby jeszcze zgłosić 

sporo propozycji które wg. niego powinny się znaleźć w projekcie. 

 

Burmistrz MiG wartość zadań ogółem wpisanych do planu szacuje się na 54 mln. zł. 

Propozycje jakie składano do WPI są wynikiem przeprowadzonych konsultacji. Zgłaszane 

propozycje zostały przeanalizowane w wyniku czego część propozycji uwzględniono, a część 

nie m.in. z uwagi na to iż nie dot. obszaru własności gminy, lub nie leżą w kompetencji zadań 

gminy. Część zadań pochodzi również z poprzedniego WPI, są to zadania które jeszcze nie 

zostały zrealizowane. Tworzony WPI nie jest katalogiem zamkniętym, w przypadku kiedy 

zajdzie potrzeba dopisania zadań, które przyjdą do realizacji, będzie taka możliwość. 

 

Przewodniczący Komisji K. Rusinek zaproponował, aby na chwilę obecną jednak nie 

podejmować WPI, stwierdził iż należy przedłużyć konsultacje dot. składania propozycji do 

planu.  

Kier. ITiG W. Szyrszeń  wiele zadań odrzucono również z uwagi na to iż nie miały one 

charakteru inwestycyjnego. 

Burmistrz MiG w związku z powyższym zaproponował, aby przed sesją zorganizować 

wspólne posiedzenie komisji, celem omówienia raz jeszcze projektu WPI. Termin sesji 

wyznaczono na 19 maja br; dzień wcześniej zaproponował wspólne spotkanie celem 

omówienia na nowo projektu, a do tego czasu można jeszcze zgłosić swoje propozycje.  
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Radny W. Mendel zwrócił się z zapytaniem o termin budowy hali sportowej w 

Domaszkowie, oraz czy pozycja ta została zawarta w nowym WPI? 

 

Burmistrz MiG zadanie to znajduje się pod pozycją 36 pn. „Rozbudowa budynku szkolnego 

wraz z budową sali gimnastycznej w Domaszkowie”.  

W związku z powyższym ustalono termin wspólnego posiedzenia komisji na 18 maja 2015 r.  

Komisja w drodze głosowania jawnego w obecności 5 radnych, 3 głosami za, przy 2 głosach 

przeciw przyjęła projekt uchwały.     

 

6/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 

2015 r. Zmian w zakresie dochodów dokonano z tytułu: 

- zwiększenia o kwotę 19 703,86 zł, z tyt. dotacji na realizację zadania pn. ”Konserwacja 

rowu melioracyjnego w Kamieńczyku – II etap- 1000 mb”, 

– zwiększenia o kwotę 6 870 zł z tyt. dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

”Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia PP w Międzylesiu. 

– zwiększenia o kwotę 54 943,51 zł z tytułu refundacji części wydatków zrealizowanych w 

2014 roku w ramach projektu pn.” Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu”,  

– zwiększenia o kwotę 4 100 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzylesie na 

dofinansowanie zakupu sprzętu przeciw pożarowego dla OSP w Domaszkowie, 

– zwiększenia o kwotę 15 000 zł z tyt. dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie 

– zwiększenia o kwotę 1 000 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzylesie dla 

Sołectwa Goworów na dofinansowanie działań rady sołeckiej, 

– zwiększenia o kwotę 33534 zł, w tym: 500 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa 

Międzylesie dla sołectwa Boboszów na dofinansowanie zakupu bramek oraz nasion trawy na 

nowe boisko sportowe oraz 33 034 zł z tyt.  refundacji części wydatków zrealizowanych w 

2014 roku w ramach projektu pn. „Remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w 

Międzylesiu”. 

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: 

– zwiększenia o kwotę 21 003,86 na realizację zadania pn. ”Konserwacja rowu 

melioracyjnego w Kamieńczyku – II etap – 1000 mb”, 

– zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5 338,49 zł., 

– zwiększenia o kwotę 13 741 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Remont 

nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzylesiu na dz. nr 

517 dr:, 

– zwiększenia o kwotę 10 000 zł na dotację celową dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy 

Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 

małolitrażowego w wersji nieoznakowanej, 

– zwiększenia o kwotę 44 245 zł, w tym: 3 245 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Długopolu Grn na zakup sprzętu i umundurowania oraz 41 000 zł na dotację 

celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na zakup sprzętu 

przeciwpożarowego, 

- przeniesienia kwoty 10 000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75 404 
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- zwiększenia o kwotę 60 000 zł, w tym: 30 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu 

zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz.108/3”oraz 30 000 zł na realizację 

zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzylesie”, 

– zwiększenia o kwotę 1000 zł tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzylesie dla 

sołectwa Goworów na dofinansowanie działań rady sołeckiej, 

- zwiększenia o kwotę 500 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzylesie dla 

sołectwa Boboszów na dofinansowanie zakupu bramek oraz nasion trawy przeznaczonych na 

nowe boisko sportowe. 

 Zmiany w załączniku nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę 

do realizacji w 2015 roku dokonano zmian: w pozycji,6” dodano zadanie pn. „Remont 

nawierzchni części chodnika ul. Tysiąclecia PP w Międzylesiu na dz. nr 517 dr - wartość 

13 711 zł, 

 

W związku z brakiem uwag, komisja w drodze głosowania jawnego jednogłośne przyjęła 

projekt uchwały.  

 

Ad. 2 

W ramach spraw różnych  Burmistrz przedstawił informację nt. przystąpienia gminy do 

wspólnego przedsięwzięcia pn. „Singletrack Glacensis”. Wyjaśnił istotę tego przedsięwzięcia 

jako systemu ścieżek rowerowych przebiegających po terenach leśnych od gminy Bardo aż po 

gminy z Republiki Czeskiej. Singletrack to trasy rowerowe od 6 km długości, o różnych 

stopniach trudności zarówno dla zaawansowanych turystyką rowerową jak i początkujących. 

Całe przedsięwzięcie jest bardzo drogie, ponieważ 1 km trasy kosztuje ok. 60 tys. zł. 

Koncepcja singletrack odniosła wielki sukces w Świeradowie Zdrój, gdzie rozwinął się 

przemysł rowerowy m.in. powstały wypożyczalnie rowerów, serwisy rowerowe itp. 

Prawdopodobnie niebawem pojawi się propozycja przystąpienia gminy Międzylesie do tego 

przedsięwzięcia, które jest dużą szansą na rozwój turystyki na naszym regionie. Dnia 12 maja 

br; zaplanowana jest konferencja w Bardzie, której celem jest omówienie i podpisanie 

wstępnego porozumienia pomiędzy gminami w celu rozpoczęcia realizacji zadnia 

skutkującego wnioskiem do programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika 

Czeska - Rzeczpospolita Polska. 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Protokół 

                Przewodniczący Komisji  

            Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

            Krzysztof Rusinek  
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