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P r o t o k ó ł    Nr 20/2016 r. 

Z XX Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 czerwca 2016 r. 

organizowanej w sali 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.  

Godzina otwarcia sesji: 12.00 

Godzina zamknięcia sesji: 12.55 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący RM J. Marcinek otworzył XX sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 

2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1/ przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie  

    na lata 2016-2024; 

2/ uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Międzylesie na lata 2016- 

    2018; 

3/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzylesie; 

4/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych   

    odpadów; 

5/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 216/1  

    o pow. 0,6280 ha, obręb Niemojów; 

6/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok  

    2015; 

7/ absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2015; 

8/ zmian w budżecie na rok 2016. 

5. Wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.  

 

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych 

było 13 radnych. Nieobecni byli: A. Jaworecka, J. Mokra. 

 

Kworum zostało zachowane, w związku z tym podejmowane na sesji uchwały miały moc 

wiążącą. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący RM poinformował, że sprawozdanie z prac burmistrza w okresie pomiędzy 

sesjami radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag                       

i zapytań do treści sprawozdania. Uwag nie wniesiono. 

Ad. 3 
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Przewodniczący RM poinformował, że protokół z poprzedniej sesji jest sporządzony                          

i znajduje się w biurze RM oraz na stronie BIP Urzędu MiG, kto chciał mógł zapoznać                           

się z jego treścią. Następnie zwrócił się o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i w drodze głosowania jawnego,                                                

w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. 

 

Ad. 4 

1/Przewodniczący RM przystąpił do omawiania projektów uchwał w sprawach. Jako pierwszy 

przedstawił projekt w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Międzylesie na lata 2016-2024. 

 

Kier. OPS A.  Łąk – przygotowanie i realizacja Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych gminy Międzylesie na lata 2016-2024 według art. 17 ust. 1 pkt. 1  ustawy                                   

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. należy do zadań własnych gminy                                      

o charakterze obowiązkowym. Strategia jest załącznikiem do uchwały, w którym 

przedstawiono charakterystykę gminy, gdzie analizie zostało poddane jej położenie, ludność                     

i zasoby mieszkaniowe, pomoc społeczna w gminie, organizacje pozarządowe, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, ochrona zdrowia, placówki oświatowe, kulturalne oraz sportowe. 

Kolejna część Strategii jest diagnozą problemów społecznych występujących na terenie Gminy 

Międzylesie, która swoim zakresem objęła takie obszary jak: sytuacja rodzin i dzieci oraz 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie rodzin i gospodarstw 

jednoosobowych, bezrobocie i rynek pracy, ubóstwo, alkoholizm i narkomania, 

niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, przestępczość  oraz  problem starości. Diagnoza 

została sporządzona na podstawie informacji pochodzących z ministerstwa, instytucji do 

których OPS zwrócił się z zapytaniem jak i samego OPS. W strategii wytypowano 3 obszary 

działań na lata 2016-2024. Dla każdego obszaru wyznaczono cel strategiczny jak i cele 

operacyjne. Ponadto dokonano analizy SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia). 

Strategia jest dokumentem otwartym, do którego można składać propozycję nowych działań 

lub poprawki. Realizacja zadań zawartych w Strategii będzie co roku monitorowana. Strategia 

była omawiana na każdej z komisji rady.  

 

Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji                               

i zwróciła się o pozytywne podjęcie uchwały.                                 

 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał                

ją głosowaniu. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XX/93/2016 w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Międzylesie na lata 2016-2024. 

2/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Międzylesie na lata 2016-2018.  
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Kier. OPS A. Łąk - Programu Wspierania Rodziny w Gminie Międzylesie na lata 2016-2018 

wynika ze Strategii, a jego treść we właściwym zakresie jest zbieżna z zapisami wyżej 

omawianego dokumentu. Opracowanie programu wynika z art.176 i 179 pkt. 2 ustawy                                       

z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który mówi że do 

zadań gminy należy opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania  

rodziny. Program ma  na celu  zbudowanie  spójnego systemu  pomocy rodzinie angażującego  

zasoby  gminy. Podstawowym  celem  ustawy jest  kompleksowe  uregulowanie  problematyki  

wspierania rodziny  i  systemu  pieczy zastępczej  nad  dziećmi pozbawionymi prawidłowej  

opieki  rodzicielskiej.  Nowy  system  ma za  zadanie  wzmocnić  wsparcie dysfunkcyjnej  

rodziny  biologicznej  dziecka,  a  w  konsekwencji,  w przyszłości  ograniczyć  liczbę dzieci  

objętych  pieczą  zastępczą.  Wprowadza on  bowiem  nowe  instytucje  wsparcia rodziny  na 

poziomie  gminy takie  jak:  asystent  rodziny, rodzina  wspierająca.  Niniejszy  program jest  

propozycją  zintegrowanych  kierunków  działań realizowanych  w  zakresie opieki  nad  

dzieckiem  i rodziną na terenie gminy Międzylesie.  

 

Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji                               

i zwróciła się o pozytywne podjęcie uchwały.                                 

 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał                

ją głosowaniu. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XX/94/2016 w spr. uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Międzylesie na lata 2016-2018. 

 

3/ Przewodniczący RM przedstawił następny projekt uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzylesie. 

 

Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń – poinformowała, że nowelizacja uchwały o utrzymaniu 

czystości i porządku w  gminach z dnia 28 listopada 2014 r; wprowadziła istotne zmiany w 

zakresie regulacji uchwał z zakresu gospodarki odpadami. Dostosowanie prawa miejscowego 

do aktualnie obowiązującego porządku prawnego mija 1 sierpnia 2016 r. Nowo podjęta 

uchwała w tym zakresie uchyli uchwałę nr XXIV/125/2012 ws. przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzylesie z dnia 18 grudnia 2012 r. oraz 

uchwałę nr XXVII/143/2013 zmieniającą uchwałę ws. przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Międzylesie z dnia 26 marca 2013 r. Do podjęcia uchwały 

niezbędna jest opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o wydanie której 

zwrócono się w miesiącu maju, kiedy procedowano nad pakietem uchwał zmieniających 

dotychczasowy ustrój gospodarowania odpadami. W tym samym czasie także regulamin został 

szczegółowo omówiony na każdej z komisji, lecz bez procedowania na sesji z uwagi na 

oczekiwanie na opinię Inspektoratu. Następnie przedstawiła opinię Inspektoratu odnośnie 

projektu uchwały. Opinia jest pozytywna, jednakże zawiera zastrzeżenia do treści przepisu 
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regulującego deratyzację. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny polecił dodać budynki 

wielomieszkaniowe do obiektów podlegających deratyzacji oraz zwiększyć częstotliwość jej 

wykonywania. Zapis uchwały w §14. ust.1 otrzymuje zatem brzmienie: „Zakłady pracy, 

obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, budynki wielomieszkaniowe oraz 

nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich wymagają 

przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji- raz w roku, w miesiącach wrzesień- październik 

lub częściej w miarę potrzeby”. Mimo, że zasięgnięcie opinii jest obowiązkowe,  nie jest ona 

wiążąca.  

 

Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji                               

i zwróciła się o pozytywne podjęcie uchwały.                                 

 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał                

ją głosowaniu. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XX/95/2016 w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Międzylesie. 

 

4/ Przewodniczący RM - przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń – poinformowała, że t/j w przypadku regulaminu również ta 

uchwała wymagała opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Opinia w spr. 

tej uchwały jest pozytywna bez zastrzeżeń. 

 

Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji                               

i zwróciła się o pozytywne podjęcie uchwały.                                 

 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał                

ją głosowaniu. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XX/96/2016 w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

 

4/Przewodniczący RM - przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, obręb Niemojów. 
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Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń –  działka objęta projektem uchwały powstała w wyniku podziału 

gminnej działki nr 216. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie wnioskodawcy,                      

a w planie zagospodarowania przestrzennego określona jest jako użytek rolny bez dostępu                        

do drogi publicznej, stanowiąca dawny pas graniczny przylegający do rzeki Orlica. Przesłanki 

wskazują na sprzedaż w drodze bezprzetrgowej. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska podczas wizji w terenie w dniu 5 lutego br. pozytywnie zaopiniowała sprzedaż  

w/w działki.  

  

Przewodnicząca Komisji RLiOŚ K. Rusinek - przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Wyjaśnił, że komisja dwukrotnie procedowała nad losem w/w działki. Pierwszy raz w dniu                     

5 lutego br, natomiast drugi w dniu 24 czerwca br. W wyniku czego wyraziła zgodę                                     

na proponowaną formę zbycia.   

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał                

ją głosowaniu 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XX/97/2016 w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, obręb Niemojów. 

5/ Przewodniczący RM - przedstawił kolejny projekt uchwały w spr. zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2015.  

 

Skarbnik MiG A. Ziental -  sprawozdanie omówione zostało na wszystkich komisjach, mimo 

to przedstawiła kilka najważniejszych informacji dot. wykonania budżetu za 2015 r. Budżet na 

2015 r; przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr III/6/2014 z dnia 23.12.2014 r.  Dochody 

zaplanowano  na łączną kwotę 22 664 240 zł i zrealizowano w wysokości 23 963 292 zł, co 

stanowi 82,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 137 596 zł (wykonanie w 

stosunku do planu pierwotnego wynosi 105,73%). Główną część dochodów stanowiły dochody 

bieżące w wysokości 22 988 565 zł co stanowi 95,93% dochodów wykonanych. Pozostała 

część dochodów w wysokości 974 727 zł, to dochody majątkowe, stanowiące 4,07% dochodów 

wykonanych. Przychody w budżecie w 2015 r; wyniosły ogółem 405 464 zł, i pochodziły                                     

z tyt. wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wydatki budżetowe zaplanowano na 2015 r; w wysokości 

20 946 940 zł i wykonano w kwocie 22 565 579 zł, co stanowi 88,77% w stosunku do planu 

wynoszącego po zmianach 25 420 296 zł. Główną część wydatków stanowiły wydatki bieżące 

zrealizowane w wysokości 21 495 146 zł, co stanowi 95,26% wykonanych wydatków, a 

pozostała kwota 1 070 433 zł to wydatki majątkowe, które stanowią 4,74% w odniesieniu do 

zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, 

dotacje i subwencje. Spłata rat kredytów wraz z obsługą długu wyniosła 1 555 079 zł, co 

stanowi 6,48% w stosunku do dochodów wykonanych i przebiegała zgodnie z ustalonym 

harmonogramem spłat.  



6 
 

 Łączna kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów na 31.12.2015 r. wyniosła 6 410 050 

zł, co stanowi 26,75% w stos. do dochodów wykonanych, w tym: 4 820 050 zł na projekt 

„Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu”, oraz 1 590 000 zł na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.       

 Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 950 386 zł, w 

tym: zakład budżetowy 228 287 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły 

zobowiązania wymagalne. Rok 2015 zakończono nadwyżką w wysokości 1 397 713 zł przy 

planowanej nadwyżce w wysokości 3 717 300 zł. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. 

wykonania budżetu za 2015 r; jest opinią pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Dudek – przedstawił pozytywną opinię komisji 

informując, że podczas posiedzenia w dniu 23 maja br; komisja wyraziła pozytywną opinie                     

o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r; sporządzając ty samym 

wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z wnioskiem o opinię. RIO 

dnia 01.06.2016 r; na wniosek komisji wyraziła opinie pozytywną. W związku z powyższym 

zwrócił się o przyjęcie niniejszej uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał                

ją głosowaniu 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych: 

12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęli:      

 

Uchwałę Nr XX/98/2016 w spr.  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Międzylesie za rok 2015. 

 

5/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w spr. absolutorium dla Burmistrza 

Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2015. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Dudek – przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rewizyjnej w spr. udzielenia absolutorium dla Burmistrza za działalność finansową w 2015 r. 

W związku z powyższym zwrócił się do radnych o pozytywną opinię w tej sprawie.  

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał                

ją głosowaniu 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych: 

12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęli:      

 

Uchwałę Nr XX/99/2016 w spr. absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie     

za rok 2015. 

Burmistrz  MiG podziękował radzie za udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 

2015. Budżet jest instytucją bardzo zmienną i wymagającą staranności i czuwania zarówno ze 

strony rady jak i pracowników urzędu. Podziękowania za prace nad budżetem, w szczególności 

skierował w stronę Pani Skarbnik i pracowników Referatu Finansowego.  
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6/ Przewodniczący RM przedstawił ostatni w tej sesji projekt uchwały w sprawie zmian                             

w budżecie gminy na rok 2016. 

Skarbnik MiG A. Ziental – poinformowała, że wszystkie prezentowane zmiany ujęte                                    

w uchwale szczegółowo omówiono na komisjach. Dot. one składanych wniosków 

projektowych. Plan dochodów po zmianach wynosi 28 437 562,22  zł, w  tym dochody  bieżące 

24  012 385,22  zł;  dochody majątkowe 4 425 177 zł. Plan wydatków po  zmianach  27 420  

812,22 zł,  w  tym wydatki  bieżące  23  043 765,09  zł;  wydatki  majątkowe  4 377 047,13  zł.  

Ustala się  deficyt budżetu w wysokości 100 000  zł, który  zostanie sfinansowany  przychodami 

pochodzącymi z wolnych  środków.  

Przewodniczący Komisji BFiRG M. Harasiński – przedstawił pozytywną opinię komisji                     

w spr. w/w projektu uchwały.   

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją 

głosowaniu. 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych 

jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XX/100/2016 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2016. 

 

Ad.5 

Przewodniczący RM ogłosił zakończenie procesu uchwałodawczego i przystąpił do 

realizacji pkt. 5 – Wnioski i zapytania.  

 

Radny K. Rusinek – przedstawił wnioski: 

 

- dot. uregulowania stanu prawnego drogi oraz parkingu w Jodłowie. Sprawa poruszona była 

na sesji powiatu kłodzkiego przez radnego J. Kołta. Droga przebiega przez posesję ośrodka 

Ostoja, a rzeczywista droga biegnie w innym miejscu. 

 

- o zajecie stanowiska w spr. przejęcia przez gminę odcinka drogi we wsi Potoczku w 

kierunku drogi powiatowej tj. 600m bieżących, na których umiejscowiony jest plac 

rekreacyjny, do którego z uwagi na zły stan drogi ciężko jest dojechać.  

 

- w spr. wykoszenia parkingu w Jodłowie.   

 

- powrócił do spr. wniosku dot. zamontowania lustra w Domaszkowie od strony torowiska. 

 

Burmistrz MiG oświadczył iż zgłaszane wnioski przyjął do wiadomości.  

 

Ad. 6 

Przewodniczący RM w związku z wyczerpaniem się tematów obrad, zamknął obrady XX  sesji 

Rady Miejskiej w Międzylesiu.  
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Protokół sporządziła                    Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM                    w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk                    Jerzy Marcinek 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


