P r o t o k ó ł Nr 27/2017 r.
Z XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 kwietnia 2017 r; organizowanej
w sali nr 14 Urzędu MiG Międzylesie.

Godzina otwarcia sesji: 12.00
Godzina zamknięcia sesji: 13.20
Ad. 1.
Przewodniczący RM J. Marcinek otworzył XXVII 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 Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Międzylesie za rok 2016.
2/ ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzylesie.
3/ zmieniająca uchwałę nr XXV/134/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07
lutego 2017 r. w spr. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Międzylesie.
4/ zmieniająca uchwałę nr XXV/135/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07
lutego 2017 r. w spr. zasad i trybu i udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Międzylesie.
5/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 163
o pow. 0,22 ha, obręb Roztoki.
6/ zmian w budżecie gminy na rok 2017.
7/ udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego
na zadanie pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D
Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m”.
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 11 radnych. Nieobecni byli: M. Płaziak, K. Rusinek, K. Smoleń, S. Szura.
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 11 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 przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej Gminy Międzylesie za rok 2016.
Kier. OPS A. Łąk – przedstawiła projekt uchwały informując iż przyjęcie oceny zasobów
wynika z art. 16a ustawy o pomocy społecznej. Dokument przygotowywany jest w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejsza ocena jest materiałem
poglądowym, który obejmuje infrastrukturę kadry, organizacje pozarządowe i nakłady
finansowe na zadania pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka ma obowiązek złożyć
dokument w terminie do 30 marca każdego roku. Ocena była omawiana na wszystkich
posiedzeniach komisji.
Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji
i 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 11 radnych jednogłośnie przyjęli:
Uchwałę Nr XXVII/149/2017 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
Gminy Międzylesie za rok 2016.
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2/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Międzylesie.
Spec. ds. Oświaty M. Harasińska – poinformowała, że podobnie jak na poprzedniej sesji
podejmowano uchwałę o sieci szkół, tak teraz sprawa dot. planu sieci przedszkoli. Podjęcie
uchwały wynika ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty, zgodnie
z art. 14a ust. 1 Rada Gminy ustala sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Zgodnie z art. 14a ust. 2a w/w zmiany ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustalenie sieci następuje po uzyskaniu pozytywnej
opinii Kuratora Oświaty. W związku z czym uchwała na tym etapie ma charakter intencyjny,
a jej podjęcie podyktowane jest koniecznością formalnego usystematyzowania sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Międzylesie.
Przewodniczący Komisji ZOiK A. Polański – 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 11 radnych jednogłośnie przyjęli:
Uchwałę Nr XXVII/150/2017 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Międzylesie.
3/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr
XXV/134/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07 lutego 2017 r. w spr. zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na
terenie Gminy Międzylesie.
Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń – przygotowano dwa projekty uchwał odnoszące się do uchwał
podjętych na sesji w dniu 07 lutego br; a mianowicie uchwały nr XXV/134/2017 dot. dotacji
do budowy indywidualnych ujęć wody i uchwały nr XXV/135/2017 dot. dotacji do
przydomowych oczyszczalni ścieków. Wymienione uchwały zostały zakwestionowane przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwestii nie zawarcia zapisów odnoszących się
do przepisów unijnych w zakresie udzielenia pomocy przedsiębiorcom. Oznacza to iż w
przypadku kiedy dotacja dot. nieruchomości, na której jest prowadzona działalność
gospodarcza i stanowi pomoc de minimis, jej udzielenie następuje na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013. A zatem wnioskujący
ubiegający się o dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis zobowiązany będzie do
przedłożenia zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis jaką otrzymał w roku
podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat
podatkowych. Ponadto uogólniono zapisy dot. terminów naborów oraz ich rozstrzygania.
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W związku z powyższym niniejsze uchwały mają charakter zmieniający postanowienia
uchwał z dnia 07 lutego 2017 r.
Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji
i 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 11 radnych jednogłośnie przyjęli:
Uchwałę Nr XXVII/151/2017 zmieniającej uchwałę Nr XXV/134/2017 Rady Miejskiej
w Międzylesiu z dnia 07 lutego 2017 r. w spr. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Międzylesie.
4/ Przewodniczący RM poinformował, że projekt kolejnej uchwały traktowany jest
jednoznacznie z w/w uchwałą. Z uwagi na to przystąpił do przegłosowania projektu uchwały
zmieniającej uchwałę nr XXV/135/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07 lutego 2017
r. w spr. zasad i trybu i udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Międzylesie.
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 jednogłośnie przyjęli:
Uchwałę Nr XXVII/152/2017 zmieniająca uchwałę Nr XXV/135/2017 Rady Miejskiej w
Międzylesiu z dnia 07 lutego 2017 r. w spr. zasad i trybu i udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Międzylesie.
5/ Przewodniczący RM poinformował, że projekt kolejnej uchwały dot. udzielenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 163 o pow. 0,22 ha, obręb Roztoki.
Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń – przedstawiła projekt uchwały, który powstał na wniosek
osoby fizycznej - dot. możliwości nabycia działki (dr) w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości wnioskującego. Wspomniana działka przebiega pomiędzy
gruntami wnioskujących w pobliżu przejazdu PKP. Dojazd do tych nieruchomości odbywa
się po działce gminnej. Komisja Rolna na wizji w terenie w dniu 27 marca br; pozytywnie
zaopiniowała sprzedaż dz. nr 163 na rzecz wnioskodawców.
Z-ca Przewodniczącego KRLiOŚ K. Dragan – poinformowała, że Komisja była w terenie,
oglądała działkę i wyraziła pozytywne stanowisko w spr. jej sprzedaży.
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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 jednogłośnie przyjęli:
Uchwałę Nr XXVII/153/2017 w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej nr 163 o pow. 0,22 ha, obręb Roztoki.
6/ Przewodniczący RM poinformował, że projekt kolejnej uchwały w spr. zmian w budżecie
gminy na rok 2017 r.
Gł. Księgowa M. Makarska – przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy
na rok 2017 r. Wprowadzane zmiany do budżetu dot. zwiększenia dochodów i wydatków
w zakresie wprowadzenia nowych zadań do realizacji. Wprowadzono nowe zadania w
zakresie: „Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej
długości 500m”. Zadanie pn. „Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku
UMiG – etap I. Zadanie „Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku
Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu”.
Przewodniczący Komisji BFiRG M. Harasiński – poinformował, że zmiany o których
mówiła księgowa dot. dochodów bieżących i majątkowych, wszystkie były szczegółowo
omówione na komisjach w szczególności na Komisji Budżetowej, która pozytywnie
opowiedziała się w spr. niniejszego projektu. W związku z powyższym zwrócił się do
radnych o pozytywną opinię w spr. 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 jednogłośnie przyjęli:
Uchwałę Nr XXVII/154/2017 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
7/ Przewodniczący RM poinformował, że ostatni projekt uchwały dot. udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Przebudowa
trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości
500m”.
Gł. Księgowa M. Makarska – przedstawiła projekt uchwały informując iż jest on
konsekwencją zmian do budżetu gminy w zakresie udzielenia dotacji dla powiatu kłodzkiego
w wysokości 50 000 zł na zadanie „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D
Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m”.
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Przewodniczący Komisji BFiRG M. Harasiński – poinformował, że niniejszy projekt
uchwały stanowi część składową uchwały w spr. zamian w budżecie. Komisja Budżetu
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt, w związku z tym zwrócił się do rady
o pozytywną opinię w spr. 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 11 radnych jednogłośnie przyjęli:
Uchwałę Nr XXVII/155/2017 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr
3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m”.
Ad. 5
Przewodniczący RM poinformował, że zakończono proces uchwałodawczy, w związku
z czym zwrócił się o zgłaszanie wniosków i zapytań.
Wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 6
W związku z wyczerpaniem się tematów obrad, przewodniczący zamknął obrady XXVII
sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu.

Protokół sporządziła
Inspektor ds. Obsługi RM
Aleksandra Nalborczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzylesiu
(-) Jerzy Marcinek
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