
obecni 13

wszyscy 15

procent 86,67 %

Kworum zostało osiągnięte

 

RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU

PROTOKÓŁ

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU O GODZ. 12.00
W SALI NR 14 UMiG W MIĘDZYLESIU z dnia 26 lutego 2019 r.

LISTA OBECNOŚCI

lp nazwisko imie status podpis

1 BORODZICZ ZBIGNIEW obecny  

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF nieobecny  

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK obecny  

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA obecny  

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT obecny  

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA obecny  

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ obecny  

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW obecny  

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN obecny  

10 MOKRA JANINA obecny  

11 POLAŃSKI ADAM obecny  

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA obecny  

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny  

14 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN obecny  

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA obecny  

PORZĄDEK OBRAD

1 Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
Przewodniczący RM J. Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych, a następnie otworzył V sesję
Rady Miejskiej w Międzylesiu. Po tym przedstawił proponowany porządek obrad.

Radni nie wnieśli uwag do treści porządku.

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych - na sesji obecnych było
13 radnych. Podejmowane w tym dniu uchwały miały moc wiążącą.



2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący RM poinformował, że protokół z poprzedniej sesji jest sporządzony i znajduje się w
biurze rady, oraz zamieszczony jest na stronie bip/miedzylesie, kto chciał mógł zapoznać się z jego
treścią. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają uwagi do protokołu z poprzedniej
sesji.

Radni nie wnieśli uwag.

głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 lutego 2019 r. czas 12:01:44 - 12:02:41 typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilosc procent status ilosc procent

ZA 13 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imie głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA ZA

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW ZA

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW BRAK GŁOSU

14 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

3 Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie z prac burmistrza w okresie pomiędzy sesjami radni
otrzymali papierowo i elektronicznie w materiałach na sesję. Następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag i
zapytań do treści sprawozdania.

Pytań i uwag nie było, w związku z czym przewodniczący zamknął pkt. 3.

4 Podjęcie uchwał w sprawach:



Przewodniczący rozpoczął omawianie uchwał. Przedstawił czego dot. pierwszy projekt w spr. metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz zróżnicowania
stawek tej opłaty.

4.1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawki tej
opłaty oraz zróżnicowania stawek tej opłaty.

Insp. Ref. ITiG A. Rarus - poinformowała, że projekt uchwały zakłada podwyższenie stawki opłat za
odbiór i gospodarowanie odpadami na terenie gminy, a wzrost stawek cen podyktowany jest
znacznym wzrostem kosztów tj. wzrost systemu obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów w tym:
wzrostu kosztów przekazywania odpadów do Regionalnej Instalacji Odbioru Odpadów Komunalnych,
w której znaczną część stanowi opłata Marszałkowska, która na chwilę obecną wynosi 170 zł - za
każda oddaną tonę odpadów. Ponadto zmieniły się koszty przekazywania do instalacji odpadów
segregowanych, w tym przypadku opłata Marszałkowska również jest znacznie wyższa niż była
dotychczas, oraz wzrosła minimalna płaca wynagrodzenia pracowniczego. Nie bez znaczenia na
wzrost kosztów ma zwiększona liczba oddawanych ton odpadów do instalacji. Dla porównania w roku
2013 – było to 80 ton, w roku 2018 – 120 ton. Propozycja wzrostu stawek z tyt. gospodarowania
odpadami wynosi 19,50 zł przy odpadach segregowanych (15 zł dotychczasowa stawka) i 24,50 w
przypadku odpadów niesegregowanych (17 zł dotychczasowa stawka). Zmienia się też sposób
różnicowania stawek opłat, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej
nieruchomości w ten sposób, że w przypadku 5 i 6 osoby zamieszkujących daną nieruchomość
ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości - 2 zł miesięcznie.
W przypadku kiedy odpady się są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 4 zł miesięcznie od 5 i
6 mieszkańca. Projekt był szczegółowo omówiony na każdej z komisji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Komisji BFiRG D. Kałużna - poinformowała, że komisja zapoznała się szczegółowo
z projektem. Po dokonaniu analizy i wysłuchaniu wyjaśnień dot. wpływu na wzrost stawek opłat jakie
miały: - zwiększona liczba oddawanych ton odpadów do instalacji z 80 ton na 120 ton, wzrost opłaty
marszałkowskiej oraz wzrost wynagrodzenia pracowniczego, które spowodowały iż ZUK grozi
nieopłacalność, a w kwestii ostatecznej upadłość. 
Komisja Budżetu uznając za zasadne podniesienie obowiązujących stawek na posiedzeniu komisji w
drodze głosowania pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt i w związku z tym zwróciła się do
radnych o przyjęcie niniejszej uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją
głosowaniu.

Po głosowaniu Burmistrz podziękował Radzie za podjęcie niniejszej uchwały o gospodarowaniu
nieczystościami, gdyż była to trudna uchwała. Burmistrz oświadczył, że ma świadomość iż spotka się
to z dużym odczuciem społecznym, ale wie również że musimy być odpowiedzialni oraz że
nieczystości muszą być odebrane i wywożone. Cena wzrosła ponieważ wzrastają opłaty niezależnie
od opłat pobieranych przez ZUK, a żeby zrównoważyć te działania musieliśmy podjąć taką decyzję.
Podobne decyzje są podejmowane teraz w całej Polsce, a należy pamiętać że czekają nas kolejne
obostrzenia w zakresie gospodarowania odpadami oraz że jest jeden sposób, aby sprostać temu
problemowi to potrzeba zwiększenia segregacja i zmniejszenie ilości śmieci. Wiele spraw z
regulaminu nie do końca jest egzekwowanych i w tym zakresie będzie się starał żeby ZUK bardziej
rygorystycznie wymagał odbioru odpadów. My wszyscy ponosimy opłaty, niezależnie ile kto śmieci
produkuje płaci jednakową stawkę. Na zakończenie wypowiedzi podziękował radzie raz jeszcze za
podjęcie tej uchwały.

głosowanie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawki tej opłaty oraz
zróżnicowania stawek tej opłaty.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 lutego 2019 r. czas 12:05:24 - 12:09:41 typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilosc procent status ilosc procent



ZA 10 76.92 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 3 23.08 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imie głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA PRZECIW

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW ZA

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN PRZECIW

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW BRAK GŁOSU

14 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA PRZECIW

4.2 określenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu.
Burmistrz MiG - przedstawił projekt informując, że minął okres wolny od opłat co wywoływało różne
kontrowersje, jednak taka była umowa i została ona wykonana. Od czerwca 2019 r; naliczane będą
opłaty za wstęp na basen, w związku z czym proponuje się dwie stawki odpłatności: stawka
podstawowa 10 zł, dzieci do 7 roku życia mają wstęp bezpłatny oraz stawka ulgowa wynosząca 5 zł.
Stawce ulgowej przypisany jest szereg uprawnionych do korzystania z niej wymienionych w par. 2
uchwały. Każdy rodzaj biletu jest biletem wielokrotnego wstępu. Będziemy jeszcze analizować
możliwość wprowadzenia karnetów na basen do korzystania długotrwałego. Burmistrz nadmienił
również, że uzyskany dochód z biletów będzie gromadzony podobnie jak w przypadku oczyszczalni
ścieków na remont obiektu. 

Przewodnicząc KBFiRG D. Kałużna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu. Poinformowała, że
komisja na posiedzeniu zapoznała się z propozycjami cen biletów, zwolnieniami i sposobem
korzystania z ulg. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją
głosowaniu.

głosowanie określenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 26 lutego 2019 r. czas 12:10:28 - 12:18:51 typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilosc procent status ilosc procent

ZA 13 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imie głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA ZA

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW ZA

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW BRAK GŁOSU

14 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.3 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Międzylesie.

Spec. ds. Oświaty M. Harasińska - przedstawiła projekt ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Międzylesie. 
Projekt był omówiony szczegółowo na każdym posiedzeniu komisji rady miejskiej, a podjęcie uchwały
wynika z reformy oświaty gdzie należy uaktualnić stan prawny dot. klas gimnazjalnych, które w
nowym roku szkolnym już nie będą istnieć. Nowy zapis w załączniku do uchwały określa jednostkę
jako Samorządową Szkołę Podstawową w Międzylesiu i Samorządowa Szkołą Podstawowa w
Domaszkowie wraz z podziałami na obwody. Opinia Kuratorium w spr. projektu jest opinią pozytywną.

Przewodniczący KZOiK A. Polański - przedstawił pozytywną opinię komisji do projektu. Nadmienił, że
jest to uchwała porządkująca system funkcjonowania szkół. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją
głosowaniu.

głosowanie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Międzylesie.



wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 lutego 2019 r. czas 12:19:09 - 12:21:25 typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilosc procent status ilosc procent

ZA 13 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imie głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA ZA

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW ZA

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW BRAK GŁOSU

14 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.4 uchwalenia obowiązującego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkolnych i
innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i młodsze.

Spec. ds. Oświaty M. Harasińska - przedstawiła projekt uchwały informując, że była szczegółowo
omówiona na wszystkich komisjach. Wprowadzone od 1 stycznia br; zmiany w ustawie Prawo
oświatowe - Karta Nauczyciela dają możliwość ustalenia pensum dla nauczycieli przedszkoli
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze. Zapis ustawy określa, że wymiar ten
nie może przekraczać 25 godzin i taki wymiar został zapisany w przedmiotowej uchwale. 

Przewodniczący KZOiK A. Polański - projekt był szeroko omówiony i uzyskał akceptację komisji,
wobec czego zwrócił się do radnych o przyjęcie niniejszej uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją
głosowaniu.

głosowanie uchwalenia obowiązującego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkolnych i innych placówek
przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.



wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 lutego 2019 r. czas 12:21:30 - 12:24:30 typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilosc procent status ilosc procent

ZA 13 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imie głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA ZA

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW ZA

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW BRAK GŁOSU

14 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.5 zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Skarbnik MiG A. Ziental - przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019,
za sprawą którego wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków: 
- zwiększono dochody o kwotę 193 614 zł z tyt. dotacji na dofinansowanie w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2019 roku tj. 13 % planowanych wydatków na wychowanie przedszkolne w 2019
roku. 
- zmniejsza się dochody o w kwotę 33 714 z tyt. cz. oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Kwota
wynika z ostatecznej decyzji Ministra Finansów. 
- zwiększenia wydatków o kwotę 55 306 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont dwóch
Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu. 
Kolejne zmiany dot. wprowadzenia dwóch zadań w tym inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia
ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Międzylesie o wartości 200 000 zł współfinansowanego w
75% tj. 150 000 zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Drugie zadanie jest bieżące pn.
Doposażenie sceny plenerowej wykorzystywanej przy organizacji imprez kulturalno - rozrywkowych
na terenie gminy Międzylesie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2019. Wartość zadania
tj. 60 000 zł finansowanego w 50% wartości projektu.
Wszystkie zmiany ujęte w niniejszej uchwale szczegółowo omówione były na komisjach Rady
Miejskiej.

Przewodnicząca KBFiRG D. Kałużna - projekt omówiony został szczegółowo na komisji i uzyskał



pozytywną opinię. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją
głosowaniu.

głosowanie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 lutego 2019 r. czas 12:24:32 - 12:29:14 typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilosc procent status ilosc procent

ZA 13 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imie głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA ZA

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW ZA

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW BRAK GŁOSU

14 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

5 Zatwierdzenia sprawozdań z prac komisji za rok 2018 i przyjęcia planów pracy
komisji na 2019 r.

Przewodniczący - zgodnie z obyczajem Przewodniczący Komisji stworzyli plany pracy komisji na
nowy rok, zatem proponuje się, aby zarówno plany pracy jak i sprawozdania za rok poprzedni
dołączyć do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją
głosowaniu.

Radni w drodze głosowania jawnego, jednogłośnie pozytywnie przyjęli propozycję ujęcia planów pracy
pod protokół z sesji.

6 Wnioski i zapytania.



Przewodniczący RM ogłosił zakończenie procesu uchwałodawczego i przystąpił do zgłaszania
wniosków i zapytań.

Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.

7 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem się tematów obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za
obecność i uczestnictwo w tej trudnej sesji, po czym zamknął obrady V sesji Rady Miejskiej w
Międzylesiu.


