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P R O T O K Ó Ł

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ad. 1

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             
a następnie otworzył XVI Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. Po tym przedstawił 
proponowany porządek obrad:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu 
       Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2020.
4.2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.
4.3. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzylesie.
4.4. zmian w budżecie gminy na rok 2019.
4.5. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
       Gminy Międzylesie.
4.6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
       odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
       zagospodarowania tych odpadów.
4.7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
       komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy 
       Międzylesie.
4.8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
       zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
       składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4.9. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
       gminnych Gminy Międzylesie.
4.10. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie, 
         w roku szkolnym 2019/2020.
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. Podejmowane w tym dniu uchwały miały moc 
wiążącą. Nieobecni byli: A. Dudek, A. Jaworecka, A. Mendel, S. Szura.

lp nazwisko imię status podpis

1 BORODZICZ ZBIGNIEW obecny  

2 DUDEK ANDRZEJ, 
KRZYSZTOF

nieobecny  

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK obecny  

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA nieobecny  

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT obecny  

6 KAŁUŻNA DANUTA 
GENOWEFA

obecny  

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ obecny  

8 MENDEL ARTUR 
STANISŁAW

nieobecny  

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN obecny  

10 MOKRA JANINA obecny  

11 POLAŃSKI ADAM obecny  

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA obecny  

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

obecny  

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA obecny  

15 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

nieobecny  

obecni 11
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wszyscy 15

procent 73,33 %

Kworum zostało osiągnięte

 

Przewodniczący RM – przekazał głos Radnemu A. Polańskiemu. 

Radny A. Polański wraz z grupą harcerzy obecni byli na sesji, ponieważ jak co rok 
tradycją stało się w okresie świat Bożego Narodzenia gościć na sesji delegację 
harcerską, z Betlejemskim Światełkiem Pokoju. Kolejny raz Hufiec Bystrzyca Kłodzka, 
w skład którego wchodzi grupa międzyleska zorganizował wyprawę po Betlejemskie 
Światełko Pokoju do Wiednia. Światełko to jest symbolem nadziei i pokoju między 
narodami. Była to 31 akcja Betlejemskiego Światełka w Wiedniu, 27 uczestniczy w nim 
Polska, a 17 raz Międzylesie. 
Radny A. Polański  podziękował za wsparcie gminy w organizacji wyjazdu naszych 
harcerzy. 

Przewodniczący RM wraz z Burmistrzem – przekazali podziękowania za trud 
utrzymania światełka oraz obdarowanie nim tutejszego Urzędu. Światełko będzie nas 
prowadziło do okresu świątecznego i noworocznego. Dziękował wszystkim 
zaangażowanym, w to przedsięwzięcie, dzięki którym ogień ten zostaje przywieziony                    
z Wiednia i towarzysz nam na dzisiejszej sesji, był z nami też w czasie wigilii dla 
samotnych, ponadto aby światełko mogło zagościć w domach naszych mieszkańców 
będzie dostępne do odebrania przez mieszkańców 24 grudnia przy kościele                                 
w Międzylesiu. Tegoroczna wyprawa finansowana była ze środków realizowanego 
grantu, w ramach którego dzieci ze szkół z Międzylesia i Domaszkowa oraz ze szkoły z 
zaprzyjaźnionej gminy czeskiej Kraliky i Červená Voda mogły uczestniczyć w 
wyprawie po światełko. To już 17 raz Międzylesie uczestniczy w wyprawie niezależnie 
czy realizowany jest grant czy też nie. Na zakończenie Burmistrz złożył harcerzom 
życzenia świąteczne. 

Ad. 2
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 o zgłaszanie uwag do 
protokołu z poprzedniej sesji. 

Radni nie mieli uwag do protokołu, w związku z czym Przewodniczący przystąpił do 
przegłosowania protokołu z poprzedniej sesji. 
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głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne nie 
imienne

większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Ad. 3
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.

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

Ad. 4 
4.1 Przewodniczący RM rozpoczął omawianie projektów uchwał. Poinformował, że 
projekt pierwszej uchwały dot. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2020.

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że projekt uchwały była szczegółowo 
omawiany na komisjach rady, określa on zasady obliczania stawek dotacji 
przedmiotowych, wysokość oraz sposób rozliczania ich w ramach wysokości 
ustalonych dla ZGKiM w Międzylesiu na rok 2020. Dotacją objęte są zadania 
realizowane przez ZGKiM w zakresie: gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym tj. 168 lokali,  gospodarowania zasobami niemieszkalnymi – 
świetlicami wiejskimi – 11 świetlic, i unieszkodliwiania ścieków. Dotacje 
przekazywane są na rachunek ZGKiM w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 
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ustalonej w budżecie kwoty poszczególnych dotacji. Stawki jednostkowe dotacji 
wyliczone zostały w oparciu o dane przedłożone przez Kier. ZGKiM i przedstawiają się 
one następująco: 

- w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym – 29,16 zł/m2/rok.  
- w zakresie gospodarki komunalnym zasobem nie mieszkaniowym – 21,71 zł/m2/rok.  
- w zakresie unieszkodliwiania ścieków – 1,30 zł/m3.

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do 
31 grudnia 2020 roku. 

Przewodnicząca Komisji BFiRG D. Kałużna -  przedstawiła pozytywną opinię do 
uchwały. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie danych przedłożonych przez 
ZGKiM. Dotacje przeznaczać się będzie na utrzymanie mieszkań, świetlic                                  
i unieszkodliwiania ścieków.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 
odczytaniu treści uchwały poddał ją głosowaniu.

głosowanie
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 
2020.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów

11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne
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lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.2 Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt pierwszej uchwały dot. 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

Gl. Księgowa M. Makarska - przedstawiła projekt uchwały informując, że czynnikami 
jakie uwzględniono przy konstruowaniu budżetu były wskaźniki zewnętrzne                                
i wewnętrzne oraz przyjęte zasady alokacji środków publicznych po stronie wydatków 
będące wypadkową realizacji priorytetów wynikających z dokumentów strategicznych 
gminy oraz sytuacji gospodarczej kraju. Budżet gminy na 2020 r; zakłada plan 
dochodów w wysokości 32 396 219,40 zł, który jest wyższy o 7,29% od 
przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019. Na planowane dochody składają 
się: dochody własne w wysokości 40,25% dochodów ogółem, subwencja ogólna w 
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wysokości tj. 35,42% dochodów ogółem  oraz dotacje na zadania własne tj. 2,28% i na 
zadania zlecone w wysokości tj. 22,05% dochodów ogółem. Dochody własne to 
dochody z tyt. podatków i opłat, udział podatku od PIT i CIT, dochody z majątku 
gminy. Na subwencję składa się subwencja: oświatowa wyrównawcza i równoważąca. 
Dotacje celowe na zadania zlecone to są zadania w zakresie: urzędu stanu cywilnego, 
meldunków, obrony cywilnej, pomocy społecznej. Plan wydatków budżetu gminy na 
2020 r; wynosi 31 502 219,40 zł i jest wyższy o 8,70%. W wydatkach największy 
udział mają oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 31,87% 
oraz pomoc społeczna na poziomie – 30,47%. Jedną z podstawowych określonych 
struktur wydatków jest podział na wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 
29 069 870,29 zł (92,28% ogółu wydatków), wydatki majątkowe zaplanowano na 
kwotę 2 432 349,11 7,72% zł ogółu wydatków. W ramach wydatków majątkowych 
zaplanowano 41 zadań inwestycyjnych – zał. nr 3 do uchwały. W 2020 roku na system 
gospodarowania odpadami zaplanowano dochody oraz wydatki w wysokości 1 359 416 
zł.  W 2020 roku gmina zaplanowała w ramach wsparcia środkami z UE realizację 3 
projektów o wartości 610 614,32 zł. Założono dotacje przedmiotowe, podmiotowe i 
celowe w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie: kultury, sportu, działalności 
komunalnej i infrastruktury drogowej. Są to trzy dotacje dla ZGKiM na kwotę 415 881, 
dwie dotacje podmiotowe dla MGOK i Biblioteki Publicznej w wysokości 907 090 zł, 
pięć dotacji celowych na realizację zadań przez podmioty należące do sektora finansów 
publicznych, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe, oraz trzy dotacje na 
realizację zadań przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych tj. na: 
dofinansowanie potrzeby budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa 
domowego, na organizację wypoczynek letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych, na 
prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu.  W 2020 roku 
przewidziano wydatki w wysokości 361 182,78 zł,  na fundusz sołecki w tym : 210 987,83 
zł wydatki bieżące w wysokości, a wydatki majątkowe w wysokości: 150 194,95 zł. 
Wnioski złożyły 22 sołectwa. Na etapie projektu nie zaplanowano przychodów,                          
a rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki zaplanowano w wysokości 894 000 
zł.  Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 152 373 zł, co daje 
wskaźnik 0,47% w stosunku do planowanych dochodów. W latach 2020-2021 
indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom spłaty zobowiązań spełnia 
wymagane kryteria ustawowe zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r; o 
finansach publicznych. Planowanie budżetu gminy na rok 2020 oparte zostało o 
obowiązujące zasady gospodarki finansowej JST zgodnie z reżimami przepisów dot. 
gospodarowania środkami publicznymi. Projekt budżetu omawiano szczegółowo na 
wszystkich posiedzeniach komisji rady, a opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
spr. przedłożonej informacji o budżecie na 2020 r; jest opinią pozytywną, bez uwag. 

Przewodnicząca Kom. BFiRG D. Kałużna – poinformował, że projekt został 
szczegółowo omówiony na wczorajszym posiedzeniu komisji, gdzie uzyskał 
jednogłośnie pozytywną akceptację. Według komisji budżet został bardzo dobrze 
zbilansowany co gwarantuje realizację 41 zadań zaplanowanych w budżecie, a założona 
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nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów co korzystnie wpłynie 
na wskaźnik zadłużenia gminy.

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

głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA
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7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

Burmistrz MiG – podziękował za przyjęcie uchwały w spr. uchwalenia budżetu gminy 
na 2020 rok. Jest to zwieńczenie pracy Pani Skarbnik ta praca zaczyna się 15 września. 
Podziękowania skierował do służb finansowych urzędu gminy za prace nad budżetem. 
Podjęto uchwałę,  która, daje budżet w pełni zbilansowany i ostrożny. Pewnych działań 
w tym budżecie nie ma, aczkolwiek  ma nadzieję, że zmianami w  2020 roku będzie 
można wprowadzić pewne działania, tak żeby tworzyć budżet realistyczny. Dla 
burmistrza budżet jest to najważniejsza uchwała, którą realizujemy jako gmina                              
i podległe jednostki przez cały rok.

4.3. Przewodniczący RM poinformował, że projekt następnej uchwały dot.  
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzylesie.

Gl. Księgowa M. Makarska - poinformowała, że w 2020 roku planowane jest 
spłacenia rat kredytów i pożyczek w wysokości 894 000 zł. Na koniec 2019 wskaźnik 
zadłużenia wynosi ponad 3,14% natomiast według planu na koniec 2020 r;  wskaźnik 
zadłużenia wyniesie 0,47% przy założeniu, że w 2020 roku gmina nie zaciągnie nowych 
zobowiązań. Indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia                   
i spłaty długu spełnia wymagane kryterium ustawowe zgodnie z art. 243 u.o.f.p. 

Przewodnicząca Kom. BFiRG D. Kałużna – poinformowała, że projekt został 
omówiony na komisji, na której uzyskał pozytywną akceptację komisji. Według 
prognozowanych założeń całkowita spłata kredytu i zadłużenia gminy nastąpi w roku 
2021, w związku z powyższym zwróciła się do radnych o pozytywne przyjęcie 
niniejszej uchwały.
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Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym 
odczytaniu treści uchwały i poddał ją głosowaniu.
  

głosowanie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Międzylesie.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów

11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA
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8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.4. Przewodniczący RM poinformował, że projekt następnej uchwały dot. zmian w 
budżecie gminy na rok 2019.

Gl. Księgowa M. Makarska - poinformowała, że projekt uchwały omawiany był 
szczegółowo na posiedzeniach komisji rady. Zmiany dot. wprowadzenia trzech 
darowizn od Nadleśnictwa dla sołectw: Domaszków, Nowa Wieś i Szklarnia oraz 
darowizny od INTER BROKERA dla dzieci  z młodzieżowej OSP. Zwiększono dotację 
dla ZGKiM o 7 000 zł na zakup zgrzewarki do rur wodociągowych. 

Przewodnicząca Kom. BFiRG D. Kałużna – poinformowała, że projekt został 
omówiony na komisji, na której uzyskał akceptację komisji, w związku z czym zwróciła 
się do radnych o pozytywne przyjęcie projektu. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym 
odczytaniu treści uchwały i poddał ją głosowaniu.

głosowanie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła
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Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów

11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU
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15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.5. Przewodniczący RM poinformował, że projekt następnej uchwały dot. przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.

Kier. Ref. ITiG E. Siwek -  Projekt Regulaminu był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach komisji w listopadzie, po tym został przesłany do opiniowania przez 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny, który pozytywnie ustosunkował się do niniejszego 
projektu z zastrzeżeniem w par. 11 dot. przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji. 
Zgodnie z zastrzeżeniem Inspektoratu obowiązkowej deratyzacji w zakładach pracy, 
obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, budynków wielo mieszkaniowych 
oraz w nieruchomościach, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich, 
wymaga się przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji co najmniej dwa razy do roku, 
w okresie wiosennym i jesiennym lub częściej w miarę potrzeby. Zapis został 
naniesiony w proponowanej formie. Ponadto zmiany jakie zostały naniesione w 
stosunku do poprzedniej uchwały to bezwzględny obowiązek selekcji, wprowadzenie 
nowej frakcji bio – odpadów, określono rodzaj worków do odbioru poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych.

Przewodnicząca Komisji BiB V. Przybylska – poinformowała, że projekt był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji, uzyskał pozytywną akceptację w 
związku z tym, zwrócił się o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący poddał uchwałę 
głosowaniu.

głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Międzylesie.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -
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PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów

11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.6. Przewodniczący RM poinformował, że projekt następnej uchwały dot. 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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Kier. Ref. ITiG E. Siwek – przedstawiła projekt jest pochodną poprzedniej uchwały, 
zapisano w niej zasady odbioru rodzaje i ilość odbieranych odpadów, świadczenia 
usług przez Punkt Selektywnego Odbierania odpadów w zakresie odbioru 
określonych rodzajów odpadów, a także postępowania w przypadku zgłaszania 
niewłaściwego świadczenia usług przez ZUK. Została też określona częstotliwość 
odbierania poszczególnych rodzajów odpadów, oraz lokalizację Punktu 
Selektywnego Odbierania Odpadów. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez 
Inspektora Sanitarnego.

Przewodnicząca Komisji BiB V. Przybylska – poinformowała, że projekt był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji, uzyskał pozytywną akceptację w 
związku z tym, zwrócił się o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym 
odczytaniu treści uchwały i poddał ją głosowaniu.

głosowanie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów

11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne
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lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.7. Przewodniczący RM poinformował, że projekt następnej uchwały dot. wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty na terenie Gminy Międzylesie.

Kier. Ref. ITiG E. Siwek - zgodnie z par. 1 uchwały metoda jaka została wybrana do 
naliczenia opłaty to iloczyn liczby zamieszkującej daną nieruchomość. Proponowana 
stawka opłaty, które obowiązywać będą od 1 lutego 2020 r; to: 28 zł. miesięcznie od 
każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, przy  segregacji odpadów.  Właściciel 
nieruchomości, który nie będzie wypełniał obowiązku segregacji odpadów będzie 
musiał zapłacić, zgodnie z regulacją ustawową podwyższoną dwukrotnie stawkę jak za 
odpady zbierane selektywnie - czyli 56 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość. Dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują 
bioodpady w przydomowym kompostowniku, opłata wynosić będzie 27 zł. miesięcznie 
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od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Nadal obowiązywać będzie 
 zróżnicowanie stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych przez 5 lub 6 osób, 
wówczas opłata za 5 i 6 osobę wynosić będzie  2 zł. miesięcznie przy segregacji 
odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 osób, opłata 
od kolejnych osób wnoszona jest na zasadach ogólnych. Przy braku segregacji 
właściciel zapłaci 56 zł. miesięcznie za każdą osobę.     

Przewodnicząca Komisji BiFiRG D. Kałużna – poinformowała, że projekt był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji, uzyskał pozytywną akceptację                                 
w związku z tym, zwróciła się o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.

Radny Z. Borodzicz – poprosił o zabranie głosu.

Przewodniczący RM - udzielił głosu radnemu. 

Radny Z. Borodzicz – zwrócił się z zapytaniem w kwestii ulg na 5 i 6 osobę. Czy były 
brane pod uwagę zwolnienia z opłaty dla kolejnych osób, gdyż jest to istotną kwestia 
szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych 

Burmistrz MiG – wyjaśnił, że proponowane stawki to kwota wypadkowa przy 
utrzymaniu ulg na 5 i 6 osobę, w przypadku całkowitego zniesienia ulgi stawkę można 
by było nieco obniżyć, z kolei zwolnienie kolejnych osób z opłaty wymagałoby 
zwiększenia stawki. Nikt nie lubi podwyżek, ale jako burmistrz jest zobowiązany do 
tego, aby przedstawić realne stawki, które dają szanse na zamknięcie systemu, który 
skonstruowany jest tak, że nie można go żadną dotacją podmiotową czy przedmiotową 
zasilić, ale też nie ma możliwości wygospodarowanych środków w tym systemie 
przeznaczyć na inne działania. Każda złotówka wpłacana na zbiórkę odpadów jest 
przeznaczana na zbiórkę odpadów i nie jest to tylko wywóz odpadów z koszów przy 
domach, ale to również wywóz do instalacji, zakup specjalistycznego sprzętu, dochodzi 
nowa frakcja, którą też trzeba w sposób specjalistyczny zebrać i wywieź. Wielką 
niewiadomą jest również jak będzie wyglądał odbiór odpadów w instalacjach, i jakie 
tam będą ceny i kwoty. One są w pewnym stopniu narzucone. Ponadto zwiększona 
dwukrotnie opłata środowiskowa, który aktualnie jest na poziomie 270 zł za tonę. 
Gmina ustala stawkę za odbiór w gminie, nie mamy wpływu na ceny za obiór odpadów 
od nas. Z całą odpowiedzialnością poinformował, że stawki zaproponowane                             
w niniejszej uchwale są stawkami  zaproponowanymi przez Burmistrza.   
 
Radni nie wnieśli więcej uwag w związku z czym przewodniczący poddał uchwałę 
głosowaniu.

głosowanie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na 
terenie Gminy Międzylesie.
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 10 90.91 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 1 9.09 % oddanych 
głosów

11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN PRZECIW

10 MOKRA JANINA ZA
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11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.8. Przewodniczący RM - poinformował, że projekt następnej uchwały dot. 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

Gł. Księgowa M. Makarska - poinformowała, że nie wnosi wielu zmian w szacie 
graficznej, a jest dostosowaniem do uregulowań wynikających z ustawy. 

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący RM oświadczył iż projektu uchwały jest sprawą księgową i ma 
charakter  deklaracyjny w związku z czym przewodniczący poddał  ją głosowaniu.

głosowanie
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -
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PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów

11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.9. Przewodniczący RM - poinformował, że kolejny projekt chwały dot. ustalenia 
stawek opłat zap zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Międzylesie.
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Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że zmiana stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych gminy Międzylesie związana jest z wejściem życie w 
życie przepisy o drogach publicznych Par. 2 niniejszej uchwały określa stawki opłat 
za każdy dzień zajęcia: chodników, jezdni, poboczy, ścieżek rowerowych, ciągów 
pieszych. W tym paragrafie z mocy ustawy dodany został pkt. 6, który określa stawkę 
max. 0,20 zł/1m2 za każdy dzień zajęcia dla urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej oraz w par. 3 pkt. 4 określono roczną stawkę za zajęcie pasa 
drogowego na instalowanie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Stawka ta 
nie powinna wynosić więcej niż 20 zł/1m2.

Przewodnicząca Komisji BiFiRG D. Kałużna – poinformowała, że projekt był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji, uzyskał pozytywną akceptację                                 
w związku z tym, zwróciła się o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.

Radni nie wnieśli więcej uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym 
odczytaniu treści uchwały i poddał ją głosowaniu.

głosowanie w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych Gminy Międzylesie.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów

11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne
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lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

4.10. Przewodniczący RM - poinformował, że ostatni projekt chwały dot. określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie, w roku szkolnym 2019/2020.

Spec. ds. Oświaty M. Harasińska - projekt omawiany był na wszystkich komisjach. 
W związku z tym, że weszły w życie zmiany w ustawie prawo oświatowe to zgodnie 
z art.  39a ust. 3 średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny 
rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.                   
Do tej pory regulowano tę kwestię zarządzeniem Burmistrza. W związku                                
z powyższym niezbędne jest ustalenie średniej stawki cen paliwa na rok szkolny 
2019/2020. 
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Przewodniczący Komisji ZOiK A. Polański – poinformował, że projekt był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji, uzyskał pozytywną akceptację                                 
w związku z tym, zwrócił się o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.

głosowanie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Międzylesie, w roku szkolnym 2019/2020.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 grudnia 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów

11 73.33 %

WSTRZYMAŁO 
SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

4 26.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF BRAK GŁOSU

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA BRAK GŁOSU

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA
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7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW BRAK GŁOSU

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA

10 MOKRA JANINA ZA

11 POLAŃSKI ADAM ZA

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW

ZA

14 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN

BRAK GŁOSU

15 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA

Ad. 5
Przewodniczący RM ogłosił zakończenie procesu uchwałodawczego i przystąpił                                  
do zgłaszania wniosków i zapytań.

Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań. 

Ad. 6
Przewodniczący RM w związku z wyczerpaniem się tematów obrad podziękował 
wszystkim za obecność i uczestnictwo w ostatniej w tym roku sesji, po czym w związku 
z tym iż jest to okres przedświąteczny złożył wszystkim życzenia z okazji świąt Bożego 
Narodzenia.

Protokół sporządziła               Przewodniczący Rady Miejskiej
Inspektor ds. Obsługi RM          w Międzylesiu
Aleksandra Nalborczyk                      Jerzy Marcinek


