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P r o t o k ó ł   Nr       / 2015 r.  

Z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego  

w dniu 15 maja 2015 r.  

  

Przewodniczący Komisji M. Harasiński otworzył posiedzenie komisji. Stwierdzono 

kworum komisji w pełnym 5 osobowym składzie następnie 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. 

 

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. Ponadto przy okazji wprowadzenia zmian, usunięto z uchwały, 

zapisy które uchylono Rozstrzygnięciem Nadzorczym w kwietniu 2014. Aktualnie statut 

przyjął formę ujednoliconą. Po konsultacji z Radcą Prawnym ustalono iż najbezpieczniej 

będzie jeśli sam Statut będzie w formie załącznika do uchwały.    

 

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                   
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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. 

 

Burmistrz MiG poinformował, że w dniu wczorajszym podczas Komisji Spraw Bytowych                               

i Bezpieczeństwa dyskutowano ok. 2 godzin o wysokości proponowanych stawek. Padły 

różne argumenty dot. obniżenia stawek. W wyniku czego wniosek został od nowa 

przeanalizowany, a kierownik zakładu przedstawił 3 warianty jakie zostały pierwotnie 

zawarte we wniosku do akceptacji przez Burmistrza. Wskazana w/w propozycja na jaką 

przystał zakład daje możliwość bezpiecznego utrzymania zakładu, jednak bez możliwości 

inwestowania. Proponowane stawki na Komisjach Bytowej i Rolnej nie uzyskały pozytywnej 

opinii, w związku z tym przedstawił nową propozycję opłat:  

- stawka za 1m3 wody - wzrost o 8 % - 4,90 zł 

- stawka za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków - wzrost o 12% - 3,45 zł. 

Jednak z warunkiem, że w przyszłym roku stawki będą na co najmniej takim samym 

poziomie.  

 

Przewodniczący RM J. Marcinek niepokoje i nastroje społeczne są dużo większe niż 

ekonomia. Propozycja wychodzi na przeciw oczekiwaniom społecznym.  

 

Burmistrz MiG poinformował, że obniżenie stawek do takiego poziomu, spowoduje trudną 

sytuację bytową zakładu.  

 

Przewodniczący Komisji M. Harasiński zwrócił się z zapytaniem o wysokość opłaty stałej?   
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Wiceprzewodnicząca Rady J. Mokra zaproponowała inne rozwiązanie, aby obniżyć jedynie 

opłatę stałą, a resztę opłat pozostawić na poziomie proponowanym przez zakład.   

Burmistrz MiG opłata stała miałaby wynosić 5,90 zł. Jednak z warunkiem iż w przyszłym 

roku stawki opłat figurować będą na podobnym pułapie. Po tej propozycji przedłożony 

zostanie nowy projekt uchwały z uzasadnieniem, a w miejscach gdzie były puste kratki 

zostaną wpisane w/w propozycje stawek.  

Komisja w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjęła projekt uchwały z propozycją 

stawek przedstawionych przez Burmistrza.  

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 procesu do uzyskania pozwoleń z różnego 

rodzaju instytucji publicznych opiniujących proces przekształcenia, przeważnie jest to 

kwestia kilku miesięcy.  

Burmistrz MiG w nawiązaniu do przedstawianych jednostkowych zmian do studium i planu 

poinformował, że gmina w 2000 r; przystąpiła do opracowania studium i w 2005 opracowania 

planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy. Obecnie niektóre zapisy 

w tych dokumentach uległy dezaktualizacji. W związku z tym należałoby przystąpić do 

kompleksowej ich zmiany.  Proces zmiany studium i planu jest to złożony i wieloetapowy 

obejmujący m.in. konsultacje społeczne oraz opiniowanie przez różnego rodzaju instytucje 

publiczne Po rozmowie z planistami, przy dużym zaangażowaniu najkrócej potrwa 2 lata.  

 

Kier. ITiG W. Szyrszeń  aktualizacja tych dokumentów pozwoli gminie na przeprowadzenie 

niektórych działań oraz regulację pewnych istniejących stanów prawnych.  

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

uchwały.  

 

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.  
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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 od 15 grudnia do 15 lutego br. 

Wpłynęło łącznie 81 wniosków z różnych miejscowości gminy z propozycjami, które zostały 

przeanalizowane pod kątem możliwości wpisania do planu. Z 10 miejscowości nie wpłynęła, 

ani jedna propozycja, Nie wszystkie zadania znalazły się w planie 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 w przyszłości do realizacji. Po trwających debatach nt. WPI 

na poprzednich komisjach wyznaczono termin wspólnego posiedzenia komisji w dniu                         

18 maja 2015 r;  podczas którego zostaną omówione dodatkowe propozycje zgłoszonych 

zadań inwestycyjnych. 

Komisja nie wniosła uwag i w drodze głosowania jawnego jednogłośnie 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., 



5 
 

– 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 

- 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 

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

systemu ścieżek rowerowych przebiegających po terenach leśnych 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. W dniu 12 maja br; w Bardzie, odbyła się konferencja, gmin 

i przedstawicieli Nadleśnictwa, której celem było omówienie i podpisanie wstępnego 

porozumienia pomiędzy gminami w celu rozpoczęcia realizacji zadnia skutkującego 

wnioskiem do programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska. W momencie przystąpienia gminy do projektu rozpoczną się 
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rozmowy nt. wyodrębnienia środków z budżetu gminy na to zadanie. Prawdopodobnie na 

kolejna sesje przygotowany zostanie projekt uchwały o przystąpieniu do porozumienia.  

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Protokół 

       Przewodniczący Komisji                  

      Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego  

                     Mariusz Harasiński  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 


