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P r o t o k ó ł Nr  25/2017 r.  

Z XXV Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 07 lutego 2017 r. 

organizowanej w sali 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.  

 

Godzina otwarcia sesji: 12.00 

Godzina zakończenia sesji: 12.54 

 

Przewodniczący RM J. Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych i otworzył XXV 

Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. Po czym przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

Porządek posiedzenia: 

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/ zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy   

    indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Międzylesie; 

2/ zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy   

    przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Międzylesie; 

3/ przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju; 

4/ uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania  

     pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie; 

5/ określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom                      

     i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie; 

6/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych  

    przez Gminę Międzylesie do nowego ustroju szkolnego; 

7/ zmian w budżecie na rok 2017. 

5. Zatwierdzenia Sprawozdań z prac Komisji za rok 2016 i przyjęcia Planów Pracy 

Komisji na 2017 r.  

6. Wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie sesji.  

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

był pełen skład rady – 15 os. Uchwały podejmowane na sesji będą miały moc wiążącą. 
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Ad. 2 

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

sesjami radni otrzymali w formie pisemnej w materiałach na sesję. Następnie zwrócił się                    

o zgłaszanie uwag i zapytań do treści sprawozdania.  

 

Uwag nie wniesiono. 

 

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 15 radnych jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. 

 

Ad. 4 

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

pierwszy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji                                

na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy 

Międzylesie. Do omówienia projektu poprosił Insp. ITiG E. Siwek. 

 

Insp. ITiG E. Siwek – poinformowała, że projekt uchwały w spr. zasad i trybu udzielania 

dotacji na dofinansowanie budowy studni został szczegółowo omówiony na wszystkich 

komisjach. W związku z czym przedstawiła najważniejsze elementy projektu. O dotacje mogą 

ubiegać się osoby stale zamieszkałe na ternie gminy Międzylesie w tym: osoby fizyczne, 

wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawe, przedsiębiorcy posiadający tyt. prawny do 

nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy. Dofinansowanie przyznawane 

będzie na podstawie udokumentowanych rachunków lub faktur w wysokości do 50% wartości 

brutto udokumentowanych poniesionych nakładów na budowę studni wierconej, jednak nie 

więcej niż 3.500 tys. zł. Dofinansowaniu na zasadach określonych niniejszą uchwałą, nie 

podlegają inwestycje rozpoczęte przed dniem jej wejścia w życie. Warunkiem udzielenia 

dofinansowania jest złożenie do 31 maja danego roku wniosku o dofinansowanie 

przedsięwzięcia wg wzoru wniosku załączonego do niniejszej uchwały. Złożone wnioski 

podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych niniejszymi zasadami 

do 30 czerwca danego roku. O kolejności udzielenia dotacji decydować będzie data wpływu 

wniosku. W przypadku stwierdzenia uchybień lub wad wniosku interesant wezwany zostanie 

do usunięcia bądź uzupełnienia wad, po dopełnieniu wskazanych wytycznych wniosek 

wywiera skutek z dnia pierwszego złożenia. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W przypadku wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie, wniosek rozpatrzony będzie za koleją                            

w następnym roku kalendarzowym. Po pomyślnej weryfikacji i uzyskaniu pozytywnej oceny 

wniosku pomiędzy wnioskodawcą, a gminą zawarta zostanie umowa o udzielenie 

dofinansowania. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później niż w terminie do 30 listopada 
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roku budżetowego wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania 

przedsięwzięcia, do którego należy dołączyć wskazane w uchwale dokumenty tj. analiza 

badania wody, faktury, oświadczenie wykonawcy robót o prawidłowym montażu urządzenia. 

Dokumenty te stanowić będą podstawę do sporządzenia protokołu odbioru pomiędzy gminą,      

a wnioskodawcą.  

 

Przewodnicząca Kom. BiB B. Rudalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji i zwróciła 

się do rady o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

 

Radny K. Rusinek – wprawdzie procedowano w spr. projektu uchwały na wszystkich 

komisjach, jednak korzystając z okazji obecności Pani Skarbnik , zwrócił się z zapytaniem 

czy kwota dotacji objęta jest opodatkowaniem. Czy od dochodu z tyt. dotacji musi być 

odprowadzony podatek.  

 

Skarbnik MiG A. Ziental – w odpowiedzi wyjaśniła, że dotacje te są zwolnione                                       

z odprowadzania podatku.  

 

Przewodniczący RM przystąpił do odczytywania treści uchwały, po czym poddał                          

ją głosowaniu. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXV/134/2017 w spr. zasad i trybu udzielania dotacji na 

dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy 

Międzylesie. 

2/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt kolejnej uchwały w spr. zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy  przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Międzylesie. Do omówienia projektu poprosił Insp. ITiG E. Siwek. 

 

Insp. ITiG E. Siwek – przedstawiła projekt uchwały informując, że projekt jest bliźniaczo 

podobny do uchwały poprzedniej, jedyne różnice to wysokość dotacji jaką może otrzymać 

wnioskodawca na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur w zależności od ilości 

podłączonych do oczyszczalni budynków i wynosi 50% kosztów budowy oczyszczalni                       

z zastrzeżeniem w przypadku podłączenia jednego budynku, nie więcej niż 3.000 zł,                               

a w przypadku podłączenia dwóch i więcej budynków, nie więcej niż 4.000 zł. Tryb 

udzielania i rozliczania dotacji jest taki jak w przypadku poprzedniej uchwały. 

 

Przewodnicząca Kom. BiB B. Rudalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji i zwróciła 

się do rady o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Przewodniczący RM przystąpił do odczytywania treści uchwały, po czym poddał                          

ją głosowaniu. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXV/135/2017 w spr. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Międzylesie. 

 

3/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały w spr. przyjęcia Sołeckich Strategii 

Rozwoju. Do omówienia projektu poprosił Insp. ITiG E. Siwek. 

 

Insp. ITiG E. Siwek – niniejszą uchwałą przyjmuje się sołeckie Strategie Rozwoju dla 

miejscowości Międzylesie i Pisary, w ramach programu „Odnowa Wsi w Województwie 

Dolnośląskim”. Gmina Międzylesie w programie uczestniczy od 2009 r, i od tego czasu                       

na 22 miejscowości gminy do programu przystąpiły z dzisiaj podjętymi uchwałami                             

13 miejscowości. Strategie będące załącznikami do uchwały są niezbędnym elementem do 

przystąpienia do Programu i tym samym możliwości korzystania z ogłaszanych tematycznie 

naborów o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju miejscowości. Niniejsze 

Strategie sa efektami prac specjalnie do tego celu powołanych grup liderów wsi przy udziale 

moderatorów z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dokumenty w treści określają 

analizę zasobów danej miejscowości, analizę SWOT, analizę potencjału rozwojowego wsi, 

wizję, programy działań krótkoterminowych i długoterminowych.   

 

Przewodnicząca Kom. BiB B. Rudalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji i zwróciła 

się do rady o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

 

Radny K. Rusinek – radni zostali zapoznani z niniejszym dokumentem. W odniesieniu do 

słabych i mocnych stron miejscowości zwrócił się o wsparcie w działaniach mających na celu 

poprawę tych słabych stron mając na myśli dziedziny, na które mamy jakiś wpływ tj. naprawa 

dróg czy budowa oświetlenia.  

Przewodniczący RM przystąpił do odczytywania treści uchwały, po czym poddał                          

ją głosowaniu. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXV/136/2017 w spr. przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju. 

4/ Przewodniczący RM - przedstawił kolejny projekt uchwały dot. uchylenia uchwały                         

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom                 

i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie. Do omówienia projektu poprosił Spec. ds. Oświaty 

M. Harasińską.  
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Spec. ds. Oświaty M. Harasińska – przedstawiła projekt uchwały, który był omawiany na 

wszystkich komisjach informując, że niniejszą uchwałą uchyla się treść uchwały                                    

Nr XXIV/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Procedurę jej zmiany wszczęto na sygnał 

organu Nadzoru o błędzie w treści uchwały polegającym na ograniczeniu pobierania 

stypendiów przez uprawnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy.                     

W następstwie uchwały uchylającej następny projekt dot. określenia szczegółowych 

warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy 

Międzylesie, w uchwale zawarto poprawny zapis dot. uczniów uprawnionych do ubiegania się 

o stypendium burmistrza.  

 

Przewodniczący Komisji ZOiK A. Polański – poinformował, że zarówno projekt dot. 

uchylenia poprzednio podejmowanej uchwały, jak i w spr. określenia szczegółowych 

warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy 

Międzylesie uzyskały aprobatę komisji, w związku z tym zwrócił się o pozytywne przyjęcie 

niniejszych uchwał.  

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Przewodniczący RM przystąpił do odczytywania treści uchwały, po czym poddał                          

ją głosowaniu. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXV/137/2017 w spr. uchylenia uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży                      

z terenu Gminy Międzylesie 

 

5/ Przewodniczący RM – poinformował, jak już wyżej wspomniano czego dot. kolejny 

projekt uchwał, mianowicie w spr. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 

uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie. Poinformował, że uchwała 

bezpośrednio związana jest z poprzednią i jest jej następstwem. Ponadto w związku                                    

z pozytywną opinią wyrażoną przez Przewodniczącego Komisji ZOiK, zwrócił się                                

o zgłaszanie uwag do treści uchwały. 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Przewodniczący RM w związku z powyższym przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXV/138/2017 w spr. określenia szczegółowych warunków udzielania 

pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie 
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6/ Przewodniczący RM - przedstawił kolejny projekt uchwały dot. projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Międzylesie do nowego 

ustroju szkolnego. 

 

Spec. ds. Oświaty M. Harasińska – poinformowała, że projekt uchwały omówiony był 

szczegółowo na wszystkich posiedzeniach komisji. Praktycznie do ostatniego dnia sesji 

kształt uchwały nie był do końca znany. Projekt konsultowany był z Radcą Prawnym                          

i Dyrekcją Szkół.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nałożyły na gminy 

obowiązek dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego, w którym każda 6-

letnia szkoła podstawowa przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają 

likwidacji na mocy ustawy poprzez wygaszenie. Uchwała ma charakter intencyjny po jej 

podjęciu zostanie przesłana do Kuratorium Oświaty, które w terminie 21 dni od daty 

otrzymania wyda opinie w spr. projektu. Następnie Rada Miejska w terminie do końca marca 

podejmie właściwa uchwałę dostosowującą sieć szkół do nowego ustroju szkolnego na okres 

do 31 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym zwróciła się przyjęcie niniejszego projektu 

uchwały. 

 

Burmistrz MiG – poinformował, że na chwilę obecną nie jest w stanie określić, jak to będzie 

wyglądało finansowo. Teoretyzując ubędzie 3 klasy, a to są co najmniej dwa etaty na klasę,                    

w związku z czym mówimy o 5 lub 6 etatach. Jaka by nie była nowa podstawa programowa 

to nie przybędzie tych etatów. Ma się pojawić nowy etat tzw. asystent nauczyciela, lecz jest                          

to też kwestia kwalifikacji. Aktualnie wiele kwestii stanowi niewiadomą, nie ma np. żadnego 

układu wymagań wobec uczniów, a już lobby szkoleniowe zasypuje ofertami szkoleń nawet 

szkoleń kwalifikacyjnych, z tym iż jaka jest gwarancja, że ukończenie ich da faktycznie 

kwalifikacje. Na chwilę obecną uchwała ma charakter intencyjny i jest konsultowana                           

z Kuratorium Oświaty.  

 

Przewodniczący Komisji ZOiK A. Polański – poinformował, że nim właściwa uchwała 

nabierze należytego kształtu mamy obowiązek taki projekt przygotować i przesłać do 

konsultacji,  w związku z tym zwrócił się o przyjęcie niniejszej uchwały.  

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Przewodniczący RM w związku z powyższym przystąpił do głosowania nad projektem 

uchwały. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXV/139/2017 w spr. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych                           

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Międzylesie do nowego ustroju szkolnego. 

7/ Przewodniczący RM - przedstawił kolejny projekt uchwały dot. zmian w budżecie na rok 

2017. Do omówienia projektu poprosił Gł. Księgową M. Makarską. 
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Gł. Księgową M. Makarska – przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy 

na 2017 r. Zmiany dot. uaktualnienia planu dochodów i wydatków z tyt. bieżących remontów 

dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym również plnowany remont ścian 

budynku przy ul. Lipowej w Międzylesiu. Ponadto zmiany dot. zwrotu niewykorzystanych 

dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Międzylesiu.  

 

Radny M. Harasiński – zmiany w zakresie dochodów i wydatków mają umożliwić 

korzystanie ze środków zewnętrznych. Projekt uzyskał pozytywną aprobatę komisji,                              

w związku z czym zwrócił się do radnych o pozytywną opinię względem uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Przewodniczący RM przystąpił do odczytywania treści uchwały, po czym poddał                          

ją głosowaniu. 

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXV/140/2017 w spr. zmian w budżecie gminy na 2017 r.  

Ad. 5 

Przewodniczący RM przystąpił do omawiania pkt. 5 - Zatwierdzenia Sprawozdań z prac 

Komisji za rok 2016 i przyjęcia Planów Pracy Komisji na 2017 r. Poinformował, że zgodnie                 

z dotychczasową praktyką sprawozdania i plany prac były omówione i przedyskutowane 

podczas każdej z komisji rady, po czym składane do protokołu. W związku z czym zwrócił 

się do rady, aby pod rozwagę wziąć sposób ich zatwierdzenia: czy przeprowadzić to w sposób 

dotychczasowy poprzez zatwierdzenie ich i złożenie do protokołu, bądź poprzez 

prezentowanie ich po kolei na dzisiejszej sesji.  

Radni nie wnieśli uwag , i jednogłośnie opowiedzieli się za złożeniem planów i sprawozdań 

pod protokół. 

W związku  z powyższym przewodniczący zwrócił się o przegłosowanie niniejszych planów         

i sprawozdań i złożenia ich do protokołu.  

Radni w  drodze głosowania jednogłośnie przyjęli sprawozdania z prac komisji za 2016 r; 

oraz plany prac komisji na 2017 r.  

Ad. 6 

Przewodniczący - ogłosił zgłaszanie wniosków i zapytań.  

Radny K. Rusinek – podziękowania skierował do rady za poparcie uchwał w spr. dotacji na 

dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody, oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Międzylesie. Szczególnie podziękował radnym                        

z komitetu Pana Ł. Czecha włącznie, za trud przygotowania wymienionych projektów. 
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Podziękował również Panu Burmistrzowi za prace nad uchwałami oraz za pomyślne 

załatwienie tej sprawy. Wspomniał iż uchwała w fazie projektu była skonstruowana już                         

w 2014 r. W 2015 projekt miał zostać złożony, jednak wstrzymany został z uwagi na klęskę 

żywiołową jaka dotknęła gminę 8 lipca 2015 r; to spowodowało iż projekt złożono dopiero                    

w tym roku. Na koniec podziękował jeszcze raz wszystkim radnym stwierdzając iż teraz 

trzeba być dobrej myśli, aby uchwała przeszła pomyślną weryfikację u Wojewody oraz przy 

podsumowaniu prac w roku przyszłym. Następnie przedstawił kolejną sprawę dot. drogi do 

kościoła w miejscowości Jodłów. Sprawa zatoczyła również kręgi medialne. Wyjaśnił,                           

że zobowiązał się wobec mieszkańców co do przedstawienia poglądu w tej sprawie, choć jego 

stanowisko w tej sprawie jest różne. Następnie przytoczył treść pisma mieszkańców Jodłowa, 

które zostało skierowane do Burmistrza po zebraniu wiejskim w dniu 22 stycznia. 2017 r.                        

w spr. konieczności odzyskania drogi gminnej do kościoła. Odpowiedź Burmistrza na to 

pismo jest z dnia 30 stycznia 2017 r. W dalszej części wypowiedzi wyjaśnił, że sprawa dot. 

sporu o drogę prowadzącą do kościoła przez środek placu Ośrodka Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnego dla osób chorych dla Alzheimera z umiejscowionym w pobliżu 

parkingiem. Droga powiatowa (stanowiąca schody), biegnąca przez środek podwórka 

Ośrodka sprzedana była decyzją Komisji Rolnej na podstawie wizji w terenie w 2010 r. 

Problem powstał rok temu ponieważ właściciel Ośrodka ustawił tablice z napisem – „teren 

prywatny” przez co pozbawił mieszkańców korzystających z tego przejścia możliwości 

przemieszczania się tą drogą do kościoła i korzystania z umiejscowionego w pobliżu 

parkingu. Uznać można w tej sytuacji iż nie dochowano procedur, gdyż droga prowadzi do 

nikąd, a mieszkańcy pozbawieni są dotychczasowego przejścia. Sytuacja jest nieuregulowana 

od 1992 r; - wówczas była to drogą gminna. W 2008 r. droga została  przekazana do powiatu. 

Sprawa jest poważna ponieważ konflikt narósł do tego stopnia iż mieszkańcy rozpoczęli 

działania mające na celu odzyskanie dotychczasowego przejścia, gdyż jak twierdzą                           

o sprzedaży w/w nieruchomości nie wiedzieli. Kończąc wypowiedź zwrócił się do Burmistrza 

o zabranie głosu w tej sprawie.   

Burmistrz MiG – podziękował za udzielenie głosu. Rozpoczął informując, że temat był 

przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej i Rolnej. Następnie oświadczył iż zaczynie                                  

od początku wyjaśniając że można zarzucić, że sprzedaż była głupia bądź niepotrzebna, lecz 

nie będzie tolerował innych insynuacji wypowiadanych przez różnych ludzi. Wszyscy 

wiedzą, że mowa tu o wewnętrznym placu Ośrodka, który od lat był używany przez Ośrodek, 

a zwyczajowo  chodzili sobie tam ludzie, gdyż dawniej była tam plebania, a schody były 

skrótem do kościoła. Wszyscy też wiedzą, że dostęp do kościoła jest możliwy z innych 

punktów i nie jest to jedyna droga prowadząca do kościoła, gdyż nawet główna brama 

umiejscowiona jest gdzie indziej. Wiadomo też, że do grudnia nikt nikomu nie robił 

problemów. Rok temu w momencie jak Pan radny temat rozpoczął, wydałem pracownikom 

polecenie, aby sprawę kompleksowo rozwiązać ponieważ wałkuje się od 2008 r. W toku prac 

gmina miała zbyć część chodnika, a Powiat miał zrobić porządek u siebie wyznaczając                         

tę drogę, która jest naprawdę używana od Potoczka do Jodłowa (w powiecie od tego czasu 

również zaszły zmiany) Jednak najbardziej zadziwiające jest to iż w rozmowie zarówno                           

z radnym z tego obszaru, z Panią Sołtys z Jodłowa, z Panem Sołtysem z Potoczka, dzierżawcą 

terenu Ośrodka nikt nie widzi żadnego problemu. Na zakończenie nadmienił, że w niebawem 
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w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych zorganizowana zostanie wizja w ternie 

celem dokonania oględzin i podjęte zostaną starania w zakresie rozwiązania problemu przy 

udziale ks. Proboszcza. Następnie oświadczył iż sytuacja ciągnie się od lat, a sprzedaży nie 

dokonano jednego dnia. W tej kwestii z radnym Rusinkiem mają takie samo zdanie.                           

Na zakończenie poinformował, że w pewnych kwestiach zawsze powtarza się do znudzenia                     

i nie ma z tym problemu, ponieważ zawsze mówi to samo, dlatego też nie pozwoli na to aby 

ktoś w tej sprawie „nadużywał” jego nazwiska, po czym oświadczył iż tym akcentem 

chciałby zakończyć dyskusję na ten temat.  

Radny K. Rusinek – poinformował, że zarówno jego samego jak i Pana Burmistrza dot.                        

ta sytuacja. Jednak zobowiązany jest w imieniu mieszkańców Jodłowa interweniować.                       

Po czym oświadczył, że w rozmowie z Sołtysem oraz dzierżawcą Ośrodka ustalono własności 

oraz gdzie maja prawo chodzić mieszkańcy, a Państwo dzierżawcy wykazali wolę 

udostępnienia jeszcze na ten rok przejścia. 

Burmistrz MiG uznał iż to jest niemoralne żeby kłócić się czy chorzy ludzie mają chodzić 

wśród samochodów czy też nie.  

Więcej tematów nie poruszano. 

Ad. 6 

Przewodniczący RM w związku z wyczerpaniem się tematów obrad, podziękował 

wszystkim zgromadzonym za przybycie i zamknął obrady XXV sesji Rady Miejskiej                                 

w Międzylesiu.  

 

 

Protokół sporządziła                    Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM                    w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk                    Jerzy Marcinek 
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