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P r o t o k ó ł    Nr 30/2017 r. 

Z XXX Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 5 lipca 2017 r. 

organizowanej w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie. 

Godzina otwarcia sesji: 10.00 

Godzina zamknięcia sesji: 10.35 

 

Ad. 1. 

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

Następnie przystąpił do przedstawienia proponowanego porządku 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/ zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 

kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 

2/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzylesie; 

3/ zmian w budżecie na rok 2017; 

5. Wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie sesji.      

 

Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie w obecności 11 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych 

przyjęli proponowany porządek obrad.  

 

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

było 11 radnych. Nieobecni radni: J. Mokra, K. Rusinek, K. Smoleń, S. Szura. 

 

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.  
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Radni nie wnieśli pytań i uwag. 

 

Ad. 3 

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 11 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. zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu                      

z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Kier. OPS A. Łąk – przedstawiła projekt uchwały informując, że zmiana dot. uregulowania 

istniejącego stanu rzeczy, a mianowicie dopięcia do Uchwały Rady Miejskiej w spr. uchwalenia 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - 

Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego, który OPS posiada, lecz jako osobny 

dokument. Regulamin powinien być przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej. W związku                    

z tym w § 8 dodaje się punkt 5 o brzmieniu „Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający organizację pracy, procedury 

dokumentowania podejmowanych działań stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.                             

W związku z powyższym niniejsza uchwała ma charakter zmieniający.  

 

Przewodniczący Komisji BiB B. Rudalska – poinformowała, że komisja nie wniosła żadnych 

uwag do projektu pozytywnie go opiniując, w związku z tym zwróciła się do radnych                                 

o pozytywne 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 11 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych: 

jednogłośnie przyjęli:      

 

Uchwałę Nr XXX/162/2017 w spr. zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
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2/ Przewodniczący RM przedstawił projekt w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli                            

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Międzylesie. 

 

Spec. ds. Oświaty M. Harasińska – przedstawiła projekt uchwały informując, że uchwała była 

podejmowana etapowo tj. w przypadku sieci szkół. W pierwszej kolejności na etapie projektu, 

gdzie omawiana była szczegółowo na komisjach i przyjęta na sesji w miesiącu kwietniu. Po 

czym przesłana została do Kuratorium Oświaty. Obecnie po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Kuratora Oświaty przedłożona została w treści niezmiennej w stosunku do projektu. W związku 

z tym od dnia 1 września br; Przedszkola na terenie gminy będą nosić nazwę Samorządowego 

Przedszkola w Międzylesiu, z Oddziałem przedszkolnym w publicznej szkole Podstawowej                       

w Międzylesiu oraz Samorządowego Przedszkola w Domaszkowie.   

 

Przewodniczący Komisji ZOiK A. Polański – poinformował, że projekt uzyskał pozytywną 

akceptację na wczorajszym Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. W związku                           

z powyższym zwrócił się do radnych o pozytywne 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 11 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych: 

jednogłośnie przyjęli:      

 

Uchwałę Nr XXX/163/2017 w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzylesie. 

   

3/ Przewodniczący RM przedstawił ostatni projekt uchwały w spr. zmian w budżecie na rok 

2017. 

Skarbnik MiG – zmiany dot. uaktualnienia wartości zadań bieżących i inwestycyjnych oraz 

wprowadzenia środków z tyt. planowanej dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzylesie – 

2017”. Wszystkie zmiany objęte projektem uchwały szczegółowo omówiono na Wspólnym 

Posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji BFiRG Z. Borodzicz – przedstawił pozytywną opinię 

komisji i zwrócił się do radnych 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 11 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych: 

jednogłośnie przyjęli:      
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Uchwałę Nr XXX/164/2017 w spr. zmian w budżecie na rok 2017. 

Ad.5 

Przewodniczący RM ogłosił zakończenie procesu uchwałodawczego i przystąpił do realizacji 

pkt. 5 – Wnioski i zapytania. Po czym zwrócił się o zgłaszanie wniosków i zapytań. 

 

Nie wniesiono żadnych wniosków i zapytań.  

 

Burmistrz MiG poinformował, że w miesiącu sierpniu można spodziewać się sesji                                    

o podobnym charakterze jak ta dzisiejsza, co podyktowane jest wprowadzeniem zmian do 

Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020.  

 

Ad. 6 

Przewodniczący RM w związku z wyczerpaniem się tematów obrad podziękował wszystkim 

za obecność i uczestnictwo na sesji, po czym zamknął obrady XXX  sesji Rady Miejskiej                         

w Międzylesiu  

  

Protokół sporządziła                    Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM                    w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk                    Jerzy Marcinek 
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