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P r o t o k ó ł Nr     /2015 r. 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 maja 2015 r . 

 

Przewodniczący Komisji A. Dudek otworzył obrady komisji, następnie przedstawił 

proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

Porządek posiedzenia: 

1. Analiza części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 

2. Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu. 

3. Sformułowanie wniosków Komisji dot. opinii o wykonaniu budżetu i udzieleniu 

absolutorium Burmistrzowi MiG. 

4. 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. 

 

5. Sprawy różne. 

 

 

Uwag do porządku obrad nie wniesiono w związku z czym został on zaakceptowany w 

proponowanym kształcie. 

Kworum podczas komisji zostało zachowane. Na 6 osób w komisji na posiedzeniu obecni 

byli wszyscy radni. 

1. Przewodniczący Komisji –       - Andrzej Dudek  

2. Z-ca Przewodniczącego –                   - Mariusz Harasiński 

3. Członek  Komisji –                    - Krzysztof Rusinek                         

4.             „                 -                    - Anna Jaworecka 

5.             „                 -                             - Krystyna Dragan 

6.             „                 -                          - Zbigniew Borodzicz 

7. Burmistrz Miasta i Gminy                 - Tomasz Korczak 

8. Przewodniczący Rady Miejskiej          - Jerzy  Marcinek 

9. Skarbnik Miasta                                    - Agata Ziental  

10. Protokół                                               - Aleksandra Nalborczyk 
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Ad. 1,2 

Gł. Księgowa A. Ziental poinformowała, że 13 kwietnia 2015 r; otrzymaliśmy pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu gminy za 2014 r. Następnie przystąpiła do omawiania części 

opisowej sprawozdania wykonania budżetu gminy Międzylesie za 2014 r.  

 W roku 2014 zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 

24 494 076 zł i została zrealizowana w wysokości 22 715 318 zł, co stanowi 83,27% w 

stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 278 083 zł. Główną część dochodów 

stanowiły dochody bieżące w wysokości 20 809 565 zł, co stanowi 91,61% dochodów 

wykonanych. Pozostała część dochodów w wysokości 1 905 753 zł, stanowiły dochody 

majątkowe, stanowiące 8,39% dochodów wykonanych.  

 W 2014 nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 804 356 zł podyktowane było 

m.in. przez:   

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 388 471 zł; 

- z tyt. dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę  790 000 zł; 

- z tyt. dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów  

  Samorządowych o kwotę 83 376 zł, 

-  z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w wysokości 15 052 zł, 

- z tyt. zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego  w 2013 r;                     

   o kwotę 65 964 zł,  

- z tyt. dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 234 346 zł, 

- z tyt. dotacji na pomoc społeczną - 653 283 zł 

- z tyt. dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 126 713 zł, 

- z tyt. dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest 19 599 zł, 

- z tyt. dotacji na „Budowę lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzylesie,  

   w których nie istnieje oświetlenie uliczne - 60 700 zł, 

- z tyt. dotacji na wykonanie placu zabaw w Międzylesiu i w Nowej Wsi 30 000 zł oraz  

   zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 349 zł. 

  Największa stabilność dochodów odnotowano po stronie subwencji i dotacji, które 

wykonano planowo. Dochody własne wykonane zostały w 69,52%. Dobrze również zostały 

wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych tj. 93,08%, w stosunku do planowanych.  

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – wykonano w wysokości 2 959 864 zł, tj. 

101,11% w stosunku do planu wynoszącego  2 927 372 zł. Podatek dochodowy od osób 

prawnych (CIT) wykonano w wysokości 19 760 zł tj. 104,43% w stosunku do planu 

wynoszącego 18 921 zł. 

 Najmniej stabilną pozycję stanowiły dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane 

w wysokości 985 741 zł co stanowi 22,48%. 

 Przychody w budżecie wyniosły ogółem 492 986 zł, a w tym 10 000 zł z tyt. zwrotu 

pożyczki udzielonej przez gminę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie w 2013 roku, 

oraz 482 986 zł z tyt. wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających                  

z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
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 Wydatki budżetowe w 2014 r; zaplanowano na kwotę 21 402 662 zł i zrealizowano                                              

w wysokości 21 705 233 zł, co stanowi 89,38% w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 

24 283 285 zł.  Główną część wydatków stanowiły wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 

19 591 579 zł, co stanowi 90,26% wykonanych wydatków, a pozostała kwota 2 113 654 zł,                     

to wydatki majątkowe, które stanowią 9,74% w odniesieniu do zrealizowanych wydatków.  

 Główną część wydatków w wysokości 19 146 846 zł związana jest z realizacją zadań 

własnych, absorbujących 88,21% wydatków gminy. Na realizację zadań zleconych wydatki 

wyniosły 2 558 387 zł tj. 11,79% wydatków ogółem. Na realizację zadań oświatowo- 

wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 7 011 968 zł tj. 

32,31% wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatki były na pomoc społeczną w wysokości 

4 032 420 zł, które stanowią 18,58% wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy                   

i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu 

spójności w 2014 r; wyniosły 1 381 538 zł. W roku 2014 r; zaplanowanych do budżetu 28 

wydatków majątkowych, z tego zrealizowano 16 zadań w tym: 5 zadań w ramach funduszu 

sołeckiego. Łącznej wartość zrealizowanych zadań tj.  2 113 654 zł. Źródłem finansowania tych 

wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.  

 W zakresie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych gmina udzieliła 

wsparcia: 

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Międzylesiu: w wysokości 100 234 zł, na usuwanie i 

unieszkodliwianie ścieków, w wysokości  219 591 zł na gospodarowanie komunalnym 

zasobem mieszkaniowym, oraz dotacje w kwocie 10 255 zł na gospodarowanie zasobami 

niemieszkalnymi. 

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej MiG Międzylesie w wysokości 300 769 zł, oraz  

  dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu w wysokości 358 305 zł. 

 

- dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie  115 324 zł,   

 

 W 2014 r; rozchody budżetu gminy wyniosły ogółem 1 097 607 zł z tytułu spłaty rat 

kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 968 000 zł na projekty pn. „Remont i modernizacja 

basenu-kąpieliska w Międzylesiu”, 60 707 zł na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Międzylesiu”, 68 900 zł na projekt pn. „Budowa wodociągu Goworów-

Michałowice-Gajnik”. Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu wyniosła 1 663042 

zł, co stanowi 7,32% w stosunku do dochodów wykonanych. Spłata kredytów i pożyczek 

przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie odnotowano również przypadków 

nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodowałyby zapłatę 

znacznych karnych odsetek.  

 Łączna kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2014 r. wyniosła 

7506 100 zł, co stanowi 33,04% dochodów wykonanych, w tym: 5 733 000 zł na projekt 

„Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu”, 123 100 zł na projekt „Budowa 

wodociągu Goworów –Michałowice Gajnik”, 1 650 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 075 408 
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zł, w tym,: zakład budżetowy 385 435 zł.  Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły 

zobowiązania wymagalne. Rok 2014 zakończono nadwyżka w wysokości 1 010 085 zł przy 

planowanej nadwyżce 2 994 798 zł.  

Komisja po wysłuchaniu analizy z wykonania budżetu za rok 2014, nie wniosła pytań do treści 

sprawozdania, a następnie w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 2014 r. 

Ad. 3 

Komisja, po przeanalizowaniu materiałów dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 

rok 2014 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania za rok 

2014; oraz z  danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym informującym o stanie mienia 

komunalnego, a następnie wysłuchaniu wyjaśnień podanych przez Gł. Księgową MiG                           

A. Ziental uznała iż Burmistrz w sposób ostrożny i racjonalny prowadził politykę finansową 

Gminy, na co wskazują: nadwyżka na koniec okresu sprawozdawczego, zrealizowane zadania 

i uzyskanie płynności finansowej. Komisja stwierdziła też zgodność budżetu wykonanego z 

budżetem uchwalonym z uwzględnieniem zmian w trakcie 2014 r. W 2014 r; realizowano 

zadania współfinansowane z dotacji uzyskanych z budżetu państwa oraz w oparciu o umowy 

finansowe ze ,,środków unijnych”.  

Przewodniczący Komisji A. Dudek - podziękował, za przygotowane i zaprezentowane 

materiały dot. wykonania budżetu. Następnie przystąpił do sformułowania wniosków dot. 

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r., i udzielania absolutorium dla 

Burmistrza. W uzasadnieniu podał, że: 

1/ przy realizacji budżetu Burmistrz kierował się rzetelnością i gospodarnością oraz   

    przestrzegał dyscypliny finansów publicznych 

2/ środki publiczne były prawidłowo wydatkowane zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową,  

3/ z roku na rok zwiększa się udział dochodów własnych w strukturze dochodów Gminy, 

4/ zwiększył się wskaźnik wydatków inwestycyjnych o 49,50% w stosunku do roku  

    ubiegłego. 

     Po zapoznaniu się z materiałami i dodatkowymi wyjaśnieniami w sprawie realizacji budżetu 

Gminy za rok 2014 Komisja ustaliła, iż Burmistrz dołożył wszelkich starań do prowadzenia 

racjonalnej polityki finansowej Gminy, co pozwoliło na spokojną i stabilną realizację 

planowanych zadań, jak też należy podkreślić znaczące zaangażowanie wkład w pozyskiwanie 

środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych. 

Przewodniczący Komisji A. Dudek zwrócił się do komisji o przystąpienie do głosowania.  

Komisja, mając na względzie powyższe w drodze głosowania jawnego jednogłośnie 

opowiedziała się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy  oraz jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżety Gminy za rok 2014. 

Głosowało 6 radnych na ogólną liczbę 6 radnych (skład komisji).  
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Następnie sporządzono wystąpienie do Rady Miejskiej w Międzylesiu i do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu. Dokumenty podpisano i załączono do protokołu z komisji. 

Burmistrz MiG podziękował komisji, a także Skarbnik oraz pracownikom księgowości za 

przygotowanie sprawozdanie oraz jego pozytywne przyjęcie.  

Ad. 4 

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. Ponadto przy okazji wprowadzenia zmian, usunięto z uchwały, zapisy 

które uchylono Rozstrzygnięciem Nadzorczym w kwietniu 2014. 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 

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. 

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. 
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Burmistrz MiG podwyżka na tym poziomie pozwoli na zbilansowanie rachunku Zakładu, 

jednak bez możliwości inwestowania.                         

Komisja w drodze głosowania jawnego, 5 głosami za, przy 1  głosie wstrzymującym się 

przyjęła projekt uchwały.  

3/ Insp. 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 procesu 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.  

 

4/ Insp. 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 w katalogu zadań własnych gminy. WPI ma 

charakter otwarty, w związku z tym jego uchwalenie nie zamyka drogi przed nowymi 

zadaniami, które przyjdą do realizacji.  

Burmistrz MiG w nawiązaniu do ustaleń z Komisji Rolnictwa poinformował, że przed sesją 

18 maja 2015 r; odbędzie się wspólne posiedzenie komisji, celem omówienia raz jeszcze 

projektu, a do tego czasu można jeszcze zgłosić swoje propozycje zadań.  
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Radny Z. Borodzicz zwrócił się z zapytaniem o ujęcie zadania tj. budowa wodociągu                               

w Roztokach? W poprzednim WPI zadanie to było zawarte. 

Burmistrz MiG WPI stanowi przegląd pewnych potrzeb, z których gmina może skorzystać                   

w przyszłości. Charakter planu jest otwarty, stąd też wniosek aby przyjąć go w proponowanym 

kształcie. Propozycje, które będą analizowane w poniedziałek na wspólnym posiedzeniu 

komisji zostaną dopisane do planu. Należy jednak pamiętać, że przyjęcie uchwały nie zamyka 

drogi przed nowymi zadaniami, które przyjdą do realizacji i będą wymagały dopisania do planu. 

Na koniec dodał iż ma nadzieje, że WPI nigdy nie będzie miało charakteru zamkniętego.  

Radna A. Jaworecka zwróciła się z zapytaniem w nawiązaniu do poz. Nr 63  - remont drogi 

25 na dł. 60mb. Czy istnieje możliwość postawienia na tej drodze choćby jednej lampy?    

Burmistrz MiG w odpowiedzi poinformował, że w WPI jest pozycja dot. oświetlenia gminy                                

i ustawienia lamp elektrycznych i hybrydowych.  

Komisja w drodze głosowania jawnego, 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się 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:, 
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– 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 

- 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 warstwicowych 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,  wówczas 

rada podejmie uchwałę w tej sprawie. Dzisiaj, dnia 12 maja br; zaplanowana jest w Bardzie 

konferencja gmin, z udziałem przedstawicieli nadleśnictw, której celem jest omówienie                                  

i podpisanie wstępnego porozumienia pomiędzy gminami w celu rozpoczęcia realizacji zadnia 

skutkującego wnioskiem o finansowanie do programu operacyjnego współpracy 

transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. 

 

Komisja pozytywnie odniosła się do przedstawionej informacji o planowanym  

przedsięwzięciu.  
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Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała:                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej         

Insp. ds. obsługi RM                                   Andrzej Dudek     

Aleksandra Nalborczyk                                                                      

 

 

  

 

    

 


