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P r o t o k ó ł  Nr      / 2017 r. 

Z XXVI sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 marca 2017 r; organizowanej                    

w sali nr 14 Urzędu MiG Międzylesie. 

 

Godzina otwarcia sesji: 12.00 

Godzina zamknięcia sesji: 13.10 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący RM J. Marcinek otworzył XXVI 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/ wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

          Międzylesie na lata 2017-2021, 

     2/ przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020, 

     3/ przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

         przestrzennego miasta i gminy Międzylesie dla terenów w obrębach Boboszów,  

         Długopole Górne, Różanka, Smreczyna.  

      4/ zmiany nazwy ulicy. 

      5/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

          bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2017 r.  

      6/ przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju. 

      7/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

      8/ zmian w budżecie gminy na rok 2017. 

5. Wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie sesji. 
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Radni nie wnieśli uwag do treści porządku. 

 

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

było 13 radnych. Nieobecni byli: M. Harasiński, K. Smoleń - nieobecność tych radnych została 

usprawiedliwiona. 

 

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 13 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 Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Międzylesie na lata 2017-2021. 

Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń – przedstawiła projekt uchwały informując, że poprzedni 

program obowiązywał w latach 2012-2016. W związku z tym przyjmuje się nowy program na 

kolejne 5 lat. Niniejszy projekt uchwały w swojej treści zawiera wszystkie elementy określone 

ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego: prognozę dotyczącą wielkości oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy 

Międzylesie, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, sprzedaż lokali mieszkalnych, 

zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, sposób i zasady zarządzania 

lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz 

przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych 

latach, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, inne działania 

mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Międzylesie. Projekt szczegółowo został omówiony na wszystkich komisjach, 

gdzie wyjaśnione zostały wszystkie jego aspekty.   

Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji                        

i zwróciła się do rady o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.  
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Radny K. Rusinek – poinformował iż w nawiązaniu do posiedzenia komisji ma zastrzeżenia 

do Rozdziału 2 - do prognoza liczby osób oczekujących na lokal mieszkalny. Uważa iż 

sporządzona prognoza nie zawiera pomysłu, który mógłby zmniejszyć liczbę osób 

oczekujących na przydział. Radny zaproponował, aby w przyszłości zwrócić się o finansowanie 

do programu mieszkanie plus. Gmina posiada budynki, które można by zagospodarować na 

lokale mieszkalne co prawda aktualnie są one zagospodarowane w Goworowie i Długopolu 

Grn. W związku z powyższym podtrzymuje swoją opinię z komisji i przy głosowaniu zamierza 

wstrzymać się od głosu.  

 

Więcej uwag nie wniesiono, w związku z czym przewodniczący odczytał treść i poddał uchwałę 

głosowaniu.  

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych, 12 głosami za przy 1 głosie 

wstrzymującym się przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXVI/141/2017 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Międzylesie na lata 2017-2021. 

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

Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020.      

 

Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń – przedstawiła projekt uchwały informując, że niniejszy projekt 

uchwały w załączniku zawiera zasobne opracowanie jakim jest Program Rewitalizacji Gminy 

na lata 2016 - 2020. Niniejsza uchwała jest uzupełnieniem do uchwały jaką przyjęto                                     

w październiku 2016 r; o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy. 

Dokument stanowi element rozwoju na szczeblu lokalnym. Zawiera katalog celów i działań 

lokalnych w sferze społeczno-gospodarczej. Opiniowany był przez szereg podmiotów 

wymienionych w ustawie o rewitalizacji. Na etapie tworzenia odbywały się kilkakrotne 

spotkania z mieszkańcami gminy, zarządcami wspólnot mieszkaniowych, do których program 

jest adresowany. Reasumując niniejsza uchwała jest efektem pracy nas wszystkich. W dalszym 

etapie program przesłany zostanie do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski WD.  

 

Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji 

informując, że zapoznała się ona z projektem szczegółowo omówiła aspekty Programu 

wyrażając jednogłośnie pozytywną opinię. W związku z tym zwróciła się do rady 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 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXVI/142/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy 

Międzylesie na lata 2016-2020. 
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3/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie dla terenów w obrębach: Boboszów, Długopole Górne, Różanka, Smreczyna. 

 

Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń – przedstawiła projekt uchwały informując, że niniejszy stricte 

dot. działek gminnych położonych w ob. Boboszowa, Długopola Grn., Różanki i Smreczyna. 

Obszar opracowania planu obejmuje tereny, na których obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie ustala przeznaczenie w sposób 

ograniczający pożądany rozwój tych obszarów. Zmiana planu na przedmiotowych działkach 

pozwoli na prowadzenie działalności w zakresie kultury, turystyki, sportu i rekreacji oraz usług 

publicznych, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej.  

 

Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska – poinformowała, że komisja zapoznała                         

się z projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowała, w związku z tym zwróciła się                                 

do rady 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 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXVI/143/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie dla terenów w 

obrębach Boboszów, Długopole Górne, Różanka, Smreczyna. 

4/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.  

Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń –  poinformowała, że na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 

kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 

nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nakłada się na j.s.t; obwiązek 

zmiany nazwy ulic, osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny 

ustrój totalitarny. Na terenie gminy takiej zmiany wymaga istniejąca ulica Trzydziestolecia 

PRL w Międzylesiu. Pismem z dnia 10 lutego 2017 r. Burmistrz wystąpił do Dyrektora 

Oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej o wyrażenie opinii dotyczącej nazwy 

ulicy Trzydziestolecia, w kontekście obowiązujących uregulowań powołanej wyżej ustawy. 

Zgodnie z opinią Instytutu nazwa ta powinna zostać zmieniona, ponieważ w jego ocenie, 

kojarzona jest z upamiętnieniem PRL Nazwa ulicy Trzydziestolecia przyjęta została uchwałą 

Nr IX/28/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 12.06.1979 roku w sprawie uregulowania 

stanu prawnego numeracji i nazewnictwa ulic i placów miasta. Przebieg ulicy w latach 80-tych 

XX wieku został przerwany na skutek nowej zabudowy mieszkaniowej przy obecnej ulicy 

Pionierów, w wyniku czego ulica podzielona została na dwa odrębne odcinki i tak: budynek 

mieszkalny 1 i 3 zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kolejowej i na zgodny 

wniosek mieszkańców tego budynku zmienia się nazewnictwo ulicy z „Trzydziestolecia PRL” 

na ulicę „Klonową”. Natomiast z uwagi na położenie budynku nr 2 i wyrażoną wolę właściciela 
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nieruchomości, włącza się go do ulicy Pionierów. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony 

na wszystkich komisjach, a Komisja Bytowa pozytywnie opowiedziała się w tej sprawie.  

 

Przewodniczący RM - poinformował, że uchwała nie wymaga rekomendacji, przez komisję, 

ponieważ jej przyjęcie jest obligatoryjne w związku z tym odczytał treść uchwały i poddał ją 

głosowaniu.  

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 13 radnych, 12 głosami za przy 1 głosie 

wstrzymującym się przyjęli:  

 

Uchwałę Nr XXVI/144/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy. 

5/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Międzylesie w 2017 r.  

Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń – przedstawiła projekt uchwały informując, że wymogiem 

ustawowym niniejszy Program należy przyjąć każdego roku w terminie do końca marca br. Na 

etapie opiniowania Program przesłano do konsultacji z podmiotami wymienionymi w ustawie                                   

o ochronie zwierząt. Ich opinie zwrotne były pozytywne. Uchwała reguluje zapewnienie 

miejsca dla bezdomnych zwierząt w schroniskach, sposób ich odławiania, poszukiwanie 

właścicieli do adopcji, zapewnienie opieki weterynaryjnej, a także określa wysokość środków 

oraz sposób wydatkowania na realizację zadań programowych. 

Przewodniczący Komisji RLiOŚ K. Rusinek – przedstawił pozytywną opinię komisji, po 

czym zwrócił się do rady 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 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXVI/145/2017 w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie                        

w 2017 r. 

6/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich 

Strategii Rozwoju.  

Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń – przedstawiła projekt uchwały informując, że w ramach 

programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim" przyjmuje się Sołeckie Strategie 

Rozwoju, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. Gmina Międzylesie od 2009 r; należy 

do Sieci Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Pierwotnie Strategie Sołectw, które w tamtym czasie 

przystąpiły do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim, a były to w 2009 r: 

Długopole Górne, Dolnik, Potoczek, Goworów, Smreczyna. W 2010 r: Roztoki, Jaworek, 

Nowa Wieś, Różanka, zdeaktualizowały się, m.in. na skutek zrealizowanych działań jakie 



6 
 

zamierzano w strategiach wiejskich. W związku niniejszą uchwałą przyjmuje się nowe strategie 

wymienionych sołectw, a tym samym tracą moc uchwały Nr XLII/259/2010 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 27.04.2010 r; oraz uchwała Nr XXXVIII/253/09 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 22.12.2009 r. 

Przewodniczący RM oświadczył, że uchwała nie wymaga opinii komisji, w związku z czym 

odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.  

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

 

Uchwałę Nr XXVI/146/2017 w spr. przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju. 

7/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

Spec. ds. Oświaty M. Hrasińska – przedstawiła projekt uchwały informując, że na poprzedniej 

sesji podjęta została uchwała intencyjna Nr XXV/139/2017 z dnia 7 lutego 2017 r; w spr. 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Po sesji uchwała przesłana została do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Opinia zwrotna (nr 

WRE.540.68.2017 z dnia 22 lutego 2017 r.) była opinią pozytywną, z zaleceniami                                           

o uzupełnieniu uchwały o zapis z art. 206 ust. 2 pkt. 4 ustawy w kwestii warunków włączenia 

Gimnazjum nr 2 do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Domaszkowie. Taki zapis zawarto 

w niniejszej uchwale, która po przyjęciu projektu jest uchwałą właściwą. Obowiązek podjęcia 

przedmiotowej uchwały wynika z ogólnopolskiej reformy oświaty. Projekt omawiana na każdej 

komisji rady.  

Przewodniczący Komisji ZOiK A. Polański – niniejsza uchwała jest konsekwencją 

wynikającą z aktów pranych wyższego szczebla, na mocy których należy dostosować przepisy 

na szczeblu lokalnym. Projekt uzyskał pozytywną akceptację komisji, w związku z tym zwrócił 

się do rady 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 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXVI/147/2017 w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

8/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2017. 

Gł. Księgowa M. Makarska – projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy dot. 

uaktualnienia planu dochodów i wydatków dla zaplanowanych inwestycji i wprowadzenia 

zadań niezbędnych do ich realizacji. Wprowadza się także darowiznę z Nadleśnictwa Bystrzyca 

Kłodzka przeznaczoną dla sołectwa Boboszów. W projekcie uchwały zawarto również zmianę 
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przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na wniosek wsi Pisary. Wszystkie zmiany ujęte 

w niniejszej uchwale zostały omówione na wszystkich posiedzeniach komisji rady.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji BFiRG Z. Borodzicz – poinformował, że projekt był 

omówiony na komisji i uzyskał on pozytywną opinię. W związku z tym zwrócił się do rady 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 13 radnych jednogłośnie przyjęli:                 

 

Uchwałę Nr XXVI/148/2017 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2017. 

Ad. 5 

Przewodniczący RM poinformował, że zakończono proces uchwałodawczy, w związku                                

z czym zwrócił się o zgłaszanie wniosków i zapytań. 

Radny K. Rusinek – zasygnalizował potrzebę naprawy mostu w Dolniku na dz. 87/4 i 93. 

Most jest w złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie dla osób po nim się poruszających. 

W związku z powyższym prosi o interwencję w tej sprawie.     

Radny K. Rusinek – zwrócił się o zamieszczanie bieżących protokołów z komisji na stronie 

bip.   

Burmistrz MiG – podziękował wszystkim radnym informując że na dzisiejszej sesji podjęto 

dwie bardzo ważne dla gminy uchwały. Pierwsza dot. przyjęcia Programu Rewitalizacji. 

Program po sesji zostanie przesłany do Marszałka WD celem jego oceny. Po uzyskaniu 

pomyślnej oceny będzie możliwość skierowania do mieszkańców oferty dot. działań 

wskazanych w niniejszym Programie, który adresowany jest do mieszkańców. Druga bardzo 

ważna uchwała dzisiaj dot. sieci szkół. Z tego miejsca dziękował raz jeszcze radnym, 

Dyrektorom Szkół oraz Pani M. Harasińskiej, za sprawne przeprowadzenie całego procesu 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju.  

Ad. 6 

Więcej pytań nie wniesiono. W związku z wyczerpaniem się tematów obrad,  przewodniczący 

zamknął obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

 

Protokół sporządziła                    Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM                    w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk                 (-) Jerzy Marcinek 
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