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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

P R O T O K Ó Ł 

XXI SESJ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             
a następnie otworzył XXI Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji 
obecnych było 14 radnych.  Podejmowane w tym dniu uchwały miały moc wiążącą.  

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

lp nazwisko imię status podpis 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW obecny   

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF obecny   

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 nieobecny   

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA obecny   

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW 

obecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA obecny   

15 SZURA STANISŁAW obecny   
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MAKSYMILIAN 

 

obecni 14 

wszyscy 15 

procent 93,33 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  
Ad. 2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek  przedstawił proponowany porządek obrad: 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza pomiędzy sesjami 
5. Debata nad raportem o stanie gminy. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1/ udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. 
2/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 
3/ absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2019 
4/ zmian w budżecie gminy na rok 2020. 
5/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 72  
    o pow. 0,02 ha, obręb Długopole Górne. 
6/ wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie   
    miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa,  
    Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej  
    Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa  
    Dolnośląskiego 2030. 

7. Wnioski i zapytania.  
8. Zamknięcie sesji. 
 

Radni nie wnieśli uwag do treści porządku.  
 
Ad. 3 
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 30 czerwca 2020 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

 
Ad. 4 
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. 4. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący RM poinformował, że Raport o stanie gminy został przedstawiony na 
Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dniu 25 czerwca br; przez Panią Sekretarz A. Kruk. 
Według obowiązujących przepisów po zakończeniu omawiania raportu przeprowadzana 
jest debata. Po czym zwrócił się do Burmistrza o zabranie głosu.  

Burmistrz MiG T. Korczak – raport był omawiany pierwszy raz w roku ubiegłym. Za 
jego przygotowanie odpowiedzialna była Pani Sekretarz A. Kruk. W dniu 25 czerwca 
br; był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji. Dokument jakim jest raport to 
informacje za rok ubiegły przedstawiające stan faktyczny gminy, w tym: dane 
demograficzne, finanse, zrealizowane projekty, programy, które są wykonywane przez 
gminę. Opracowanie stanowi pewnego rodzaju materiał porównawczy. Nad 
przygotowaniem raportu czuwa Sekretarz, aczkolwiek informacje w nim zawarte to 
praca zbiorowa pracowników urzędu i innych instytucji i jednostek gminnych 
stanowiących element funkcjonowania społeczności gminnej. Radni zostali zapoznani z 
raportem, w związku z czym w przypadku pytań bądź zagadnień, które radni chcieliby 
omówić w ramach debaty pozostaje do dyspozycji. 

Zapytań do debaty nie wniesiono. 

Przewodniczący RM - zamknął debatę nad raportem o stanie gminy.   
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Ad. 6 

6.1/ Przewodniczący RM - poinformował, że uchwała o wotum zaufania jest 
następstwem przyjęcia raportu w związku z czym przewodniczący odczytał treść 
uchwały i poddał ją głosowaniu. 

głosowanie w spr. udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów 

14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 
 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF ZA 

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 
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8 MENDEL ARTUR STANISŁAW ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM BRAK GŁOSU 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 
MIECZYSŁAW 

ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN 

ZA 

6.2/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w spr. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019. 

Skarbnik MiG A. Ziental – przedstawiła najważniejsze informacje dot. wykonania 
budżetu za 2019 r.  

Budżet gminy Międzylesie na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 
nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku (ze zmianami). Zaplanowana łączna kwota 
dochodów budżetu gminy wynosiła 30 652 234 zł i została zrealizowana w wysokości 
31 752 140,64 zł, co stanowi 90,89 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 
34 936 143,47 zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości 29 
457 949,16 zł, co stanowi 92,77 % dochodów wykonanych. Pozostała część w kwocie               
2 294 191,48 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 7,23 % dochodów wykonanych.               
W 2019 roku nastąpiło zwiększenie panu dochodów o kwotę 4 570 874,47 zł oraz 
zmniejszenie o kwotę -286 965,00 zł. Przychody w budżecie wyniosły ogółem 551 
625,58 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających   
z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych. Wydatki budżetowe zaplanowano na 
2019 rok w wysokości 29 461 728 zł i wykonano w kwocie 30 335 767,87 zł, co 
stanowi 89,09 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 33 745 637,87 zł. 
Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 27 425 
061,94 zł, co stanowi 90,40 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 2 910 705,93 
zł, to wydatki majątkowe, które stanowią 9,60 % w odniesieniu do zrealizowanych 
wydatków. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje                                    
i subwencje. W 2019 roku rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat kredytów i 
pożyczki wyniosły ogółem 1 190 506 zł. Spłata rat kredytów i pożyczki wraz z obsługą 
długu wyniosła 1 300 584,30 zł, co stanowi 4.10 % w stosunku do dochodów 
wykonanych, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem. Łączna kwota długu z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na 31.12.2019 r wynosi 1 046 373 zł, tj. 3,30 
% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym: 800 000 zł na projekt „Remont                                
i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu” oraz 246 373 zł na spłatę pożyczki na 
dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji                            
i wymianą na ekologiczne źródło ciepła. Na koniec okresu sprawozdawczego nie 
wystąpiły zobowiązania wymagalne. Rok 2019 zakończono nadwyżką w wysokości                    
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1 416 372,77 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1 190 506 zł. Opinia RIO w 
spr. wykonania budżetu jest opinią pozytywną. Sprawozdanie dokładnie było omawiane 
na Wspólnym Posiedzeniu Komisji.  

Przewodniczący RM do zabrania głosu wywołał Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Dudek – poinformował, że Komisja 
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 maja br; jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie         
z wykonania budżetu gminy za 2019 r, wobec czego zwrócił się z prośbą do radnych                  
o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

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

głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za rok 2019 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF ZA 

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA 

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA ZA 

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA 
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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 BRAK GŁOSU 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN 

ZA 

 

6.3/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w spr. absolutorium dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2019. Udzielenie absolutorium wynika z 
przegłosowanej wyżej uchwały. Następnie do zabrania głosu wywołał 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Dudek – poinformował, że Komisji na 
posiedzeniu w dniu 22 maja br; jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem dla 
Burmistrza absolutorium za rok 2019. Z posiedzenia sporządzony został wniosek do 
RIO o opinię w tej sprawie.  

Przewodniczący RM – odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 01.06.2020  – Uchwała nr III/49/2020 w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzylesiu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Międzylesie za 2019 rok. 

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

głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Międzylesie za rok 2019 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2020 r.   
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typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

 
 
Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF ZA 

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 BRAK GŁOSU 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN 

ZA 
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6.4/ Przewodniczący RM - przedstawił projekt uchwały w spr. zmian w budżecie 
gminy na rok 2020. 

Skarbnik MiG A. Ziental – przedstawiła projekt uchwały wyjaśniając, że od 
momentu omawiania uchwały na Wspólnym Posiedzeniu doszły dwie dodatkowe 
zmiany, które wyniknęły już po posiedzeniu komisji, a dot. one: 

- zwiększenia dotacji celowej dla ZGKiM 15 000 zł na zakup dwóch pomp 
głębinowych oraz agregatu prądotwórczego.   

- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8 154 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW na 
realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na terenie gminy Międzylesie - 2020”. W budżecie zaplanowano kwota dotacji tj. 
45 000 zł, ostateczna kwota dotacji tj. 50 354 zł. Zadanie w 100% finansowane  

Nadmieniła także że dochody i wydatki budżetu różnią się o kwotę 26 707 zł jest to 
dotacja z budżetu państwa na wypłatę diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych, 
która została wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza w dniu 25 czerwca br;   

Pozostałe zmiany ujęte w niniejszej uchwale zostały omówione na posiedzeniu 
Wspólnym Komisji.  

Przewodniczący RM – przedstawił pozytywną opinię w spr. projektu uchwały w spr. 
zmian w budżecie gminy na rok 2020 ze Wspólnego Posiedzenia Komisji.   

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

głosowanie w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 
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lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF ZA 

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 BRAK GŁOSU 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN 

ZA 

6.5/ Przewodniczący RM - przedstawił kolejny projekt uchwały w spr. udzielenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 72 o pow. 0,02 ha, 
obręb Długopole Górne.  

Kier. Ref. ITiG E. Siwek - projekt dot. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej nr 72 o pow. 0,02 ha, obręb Długopole Górne. 
Przedmiotem uchwały jest działka, która w terenie stanowi drogę wewnętrzną 
nieużytkowaną. Jest to droga zlokalizowana przy nieruchomości w pobliżu skarpy 
bez zabezpieczeń i stanowi zagrożenie jeśli chodzi o użytkowanie. W Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka posiada przeznaczenie w części 
jako tereny rolne, a w części jako zabudowa mieszkaniowa. Po uzyskaniu 
wymaganych zgód w zakresie likwidacji tej drogi został przedstawiony projekt 
uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 72.  

Przewodniczący RM – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
przy dwóch głosach wstrzymujących się na Wspólnym Posiedzeniu Komisji. 

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały                     
i poddał ją głosowaniu 
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głosowanie w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej nr 72 o pow. 0,02 ha, obręb Długopole Górne. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

 data 30 czerwca 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 85.71 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów 

14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

2 14.29 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF ZA 

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 WSTRZYMAŁ SIĘ 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN WSTRZYMAŁ SIĘ 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM BRAK GŁOSU 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 
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13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN 

ZA 

6.6/ Przewodniczący RM - przedstawił ostatni podczas sesji projekt uchwały w spr. 
wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich 
obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic 
Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. 

Burmistrz MiG T. Korczak – szykujemy się do nowego okresu finansowania 
unijnego, z uwagi na to, że obecny dobiega końca. Na kolejne 7 lat konstruowany jest 
budżet, gdzie będą przeznaczone środki dla poszczególnych krajów członkowskich 
UE. Środki dla dyspozycji danego kraju są rozdysponowane w taki sposób, że część 
środków trafia bezpośrednio do budżet państwa, natomiast część do samorządów 
regionalnych województw powiatów i gmin. Środki te zawierają się w tzw. 
Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO). Następnie rozdysponowane są                       
na poszczególne obszary w drodze konkursów, w drodze środków dedykowanych,                  
a środki dedykowane mogą być dedykowane również terytorialnie. Stąd prośba                       
o podjęcie uchwały, aby można było zwrócić się do Zarządu Województwa                          
o podjęcie decyzji, w spr. dedykowania środków na powiat kłodzki dzierżoniowki                    
i ząbkowicki, w taki sposób aby na wskazanym obszarze można było samodzielnie                   
i między sobą te środki podzielić. W projekcie uchwały pojawia się też miasto 
Bielawa, z uwagi na to iż chodzi tu o miasta powyżej 20 000 mieszkańców, które 
tracą funkcję, a na tym obszarze są cztery takie miasta: Bielawa Dzierżoniów, 
Ząbkowice i Kłodzko i wokół tych miast ma się zbudować cały zintegrowany system, 
tzw. ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zależy nam na tym, aby taki 
system stworzyć, aby mieć wpływ na dysponowanie tymi środkami, bo daje to też 
możliwość dysponowania środkami z RPO, a ponadto możliwość zwracać się 
samodzielnie bez pośrednictwa Województwa do budżetu państwa, oraz 
samodzielnie i bez pośrednictwa państwa do rządu UE do Brukseli. Rozwiązanie to 
pozwoli na pewną samodzielność działania. W poprzednim rozdaniu na terenie 
naszego województwa utworzone były trzy ZITy: wrocławski, wałbrzyski                               
i jeleniogórski i to one w znacznie lepszym stopniu poradziły sobie w zakresie 
dyspozycji tych środków niż pozostałe obszary. Nadmienił, że w tej sprawie odbyły 
się rozmowy z Panem Ministrem Dworczykiem, Panem Marszałkiem Macko przy 
udziale parlamentarzystów. Odbyło się też spotkanie z Panią Minister Rozwoju 
Regionalnego w efekcie czego uzyskano poparcie dla tej idei, jednak aby mogła ona 
się ziścić wcześniej musi być podjęta odpowiednia uchwała Zarządu Województwa. 
Z kolei, aby zarząd mógł taką uchwałę podjąć to przynajmniej 70% gmin z obszarów, 
które aplikują do powołania ZIT musi poprzeć tę ideę. Wobec tego wszyscy 
Burmistrzowie Starostowie, Wójtowie tą idee popierają i na tej samej zasadzie 
zwracamy się do rad jako organów uchwałodawczych o poparcie niniejszej idei.                      
W przypadku przyjęcia tej uchwały dzisiaj po sesji zostałaby ona przekazana do 
Zarządu Województwa i do Starosty Powiatu Kłodzkiego. 
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Przewodniczący RM – poinformował, że niniejsza uchwała tak przedstawiona 
uzyskała pozytywną opinię na Wspólnym Posiedzeniu Komisji. 

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

głosowanie w spr. wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o 
wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: 
Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz 
uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście 
realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 czerwca 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF ZA 

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 



14 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM BRAK GŁOSU 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN 

ZA 

Ad. 7 

Przewodniczący RM – po zakończeniu procesu uchwałodawczego przystąpił do 
omawiania wniosków i zapytań? 
 
Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.  
 
Ad. 8 
Przewodniczący RM w związku z wyczerpaniem się tematów obrad podziękował 
wszystkim za obecność i uczestnictwo w sesji. Po czym zamknął obrady XXI sesji 
Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

 

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


