
1 
 

RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

P R O T O K Ó Ł 

XXIII SESJ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXIII 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 imie 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 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 obecny   
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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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania   

       przestrzennego dla obszaru w obrębie Gajnik, gmina Międzylesie, 

4.2  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania  

       przestrzennego dla obszaru w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie, 

4.3 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

      dla obszarów w obrębie Smreczyna, gmina Międzylesie, 

4.4 udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 921/2 o  

      pow. 0,0406 ha, obręb Domaszków, 

4.5 udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 218/3 o  

       pow. 0,1286 ha oraz nr 41/4 o pow. 0,1607 ha, obręb Niemojów 

4.6 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie na rok szkolny  

       2020/2021 

4.7 zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

4.8 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2020.  

 

5. Wnioski i zapytania. 

6. 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. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 sierpnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

 

Ad. 4 

Przewodniczący RM – w związku z zaproszeniem na dzisiejszą sesję specjalnego 

małego gościa o przedstawienie którego poprosił Burmistrza MiG.  

Burmistrz MiG – w dzisiejszej sesji mamy zaszczyt gościć Karolinkę Idzi wraz                            

z rodzicami z Niemojowa, która zachowała się w sytuacji trudnej bardzo dobrze i 

została już dostrzeżona przez Państwową Straż Pożarną. Jako gmina też o tym 

zdarzeniu wiemy i za taką postawę godną naśladowania chcemy podziękować młodej 

bohaterce wręczając przygotowany podarunek.  

Ad. 4 

4.1/ Przewodniczący RM – przystąpił do otwarcia procesu uchwałodawczego. 

Przedstawił projekt uchwały dot. przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Gajnik, gmina Międzylesie. 

 

Insp. Ref. ITiG K. Marcinek -  w spr projektu poinformowała, że z dniem 17 czerwca 

br; do gminy wpłynął wniosek osoby prywatnej o zmianę planu dla działki nr 76 w 

Gajniku. Działka w MPZP stanowi tereny rolne, a w Studium Uwarunkowań (…) stanowi 

tereny rolne z dopuszczeniem terenów mieszkaniowych, usług turystyki. Procedurę 

zmiany planu przeprowadzi Pani S. Wróbel.  

Przewodniczący RM – oświadczył, że opinia Wspólnego Posiedzenia Komisji w 

spr. projektu uchwały, jest opinią pozytywną.   
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Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w obrębie Gajnik, gmina Międzylesie, 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 sierpnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 
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11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

4.2/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały dot. przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 

obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie. 

 

Insp. Ref. ITiG K. Marcinek -  w spr projektu poinformowała, że z dniem 30 czerwca 

2020 r; wpłynął wniosek o zmianę przeznaczenia planu dla działki nr 155 położonej                         

w Gniewosozowie. Działka stanowi pow. 1,42 ha i w MPZP przeznaczona jest jako tereny 

rolne. W dokumencie Studium działka też przeznaczona jest jako tereny rolne. Z uwagi 

na to iż w studium istnieje zapis o tolerancji granic terenów o 50 m. Działka sąsiednia ma 

przeznaczenie w studium jako tereny mieszkaniowe wobec czego dz. nr 155 wchodzi w 

obszar tolerancji co umożliwia zmianę przeznaczenia ternu.  Procedurę zmiany planu 

przeprowadzi Pani S. Wróbel.  

Przewodniczący RM – oświadczył, że opinia Wspólnego Posiedzenia Komisji w spr. 

projektu uchwały, jest opinią pozytywną.   

 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie, 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 sierpnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 92.86 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 1 7.14 % oddanych głosów 14 93.33 % 
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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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN WSTRZYMAŁ SIĘ  

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

4.3/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały dot. przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w 

obrębie Smreczyna, gmina Międzylesie. 

 

Insp. Ref. ITiG K. Marcinek -  w spr projektu poinformowała, że z dniem 18 sierpnia 

br; o zmianę przeznaczenia planu miejscowego wystąpił właściciel dz. nr  51 i 25/2 ob. 

Smreczyna. Łączna pow. działek stanowi 6,90 ha. W MPZP działka nr 51 w części 

przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowe, a w części stanowi tereny rolne i lasy.                         

W Studium natomiast większą część przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, a 

w mniejszej części stanowi tereny rolne i las. W przypadku dz. nr 25/2 w MPZP 

przeznaczona jest jako tereny role i las, natomiast w Studium została przeznaczona pod 

część mieszkaniową oraz w części pod tereny rolne i las.  Procedurę zmiany planu 

przeprowadzi Pani S. Wróbel.  

Przewodniczący RM – oświadczył, że opinia Wspólnego Posiedzenia Komisji w spr. 

projektu uchwały, jest opinią pozytywną.   
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Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów w obrębie Smreczyna, gmina Międzylesie 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 sierpnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 



8 
 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

4.4/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały dot. udzielenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 921/2 o pow. 0,0406 ha, obręb 

Domaszków. 

 

Insp. Ref. ITiG K. Marcinek -  w spr projektu poinformowała, że z dniem  5 lutego br; 

wpłynął wniosek o wykup działki nr 921/2 o pow. 0,0406 ha, obręb Domaszków. Działka 

powstała z podziału działki nr 921, która pierwotnie w części stanowiła drogę, która była 

okalana przez grunty wnioskującej. Gmina w związku z powyższym zleciła podział 

nieruchomości nr 921 wydzielając tą część, która jest otoczona gruntami wnioskodawcy 

tak, że powstała działka 921/2. W MPZP działka stanowi tereny rolne, w Studium 

przeznaczenie jest również jako tereny rolne.     

Przewodniczący RM – oświadczył, że opinia Wspólnego Posiedzenia Komisji w spr. 

projektu uchwały, jest opinią pozytywną.   

 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

 

głosowanie w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 
921/2 o pow. 0,0406 ha, obręb Domaszków 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 sierpnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 



9 
 

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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

 

4.5/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały dot. udzielenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 218/3 o pow. 0,1286 ha oraz nr 

41/4 o pow. 0,1607 ha, obręb Niemojów. 

 

Insp. Ref. ITiG K. Marcinek -  w spr projektu poinformowała, że z dniem 11 maja br; 

wpłynął wniosek o wykup w/w działek położonych w Niemojowie. Działki leżą w pasie 

przygranicznym nie mają dostępu do drogi publicznej i graniczą z gruntami 

wnioskodawcy. Część tego pasa była sprzedawana już w latach poprzednich. W MPZP 

przeznaczone pod tereny rolne, a w Studium gruntów przeznaczenie jest również jako 

tereny rolne.     

Przewodniczący RM – oświadczył, że opinia Wspólnego Posiedzenia Komisji w spr. 

projektu uchwały, jest opinią pozytywną.   

 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 
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głosowanie w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 
218/3 o pow. 0,1286 ha oraz nr 41/4 o pow. 0,1607 ha, obręb Niemojów 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 sierpnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 
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14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.6/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały dot. ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Międzylesie na rok szkolny 2020/2021. 

 

Spec. ds. Oświaty M. Harasińska - projekt omawiany był na wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Miejskiej. W związku z tym, że przepisy ustawy prawo oświatowe 

określają, że średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada 

gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa na terenie gminy 

przygotowany został projekt niniejszej uchwały, określający stawki, w następującej 

wysokości: 

1) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 4,30 zł za litr, 

2) benzyna bezołowiowa Pb 98 – 4,59 zł za litr, 

3) olej napędowy ON – 4,28 zł za litr, 

4) gaz LPG –1,91 zł za litr. 

Przewodniczący RM – oświadczył, że opinia Wspólnego Posiedzenia Komisji w spr. 

projektu uchwały, jest opinią pozytywną.   

 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

 

głosowanie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie na rok szkolny 
2020/2021 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 sierpnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.7/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały dot. zmian w budżecie gminy 

na rok 2020.  

Skarbnik MiG – przedstawiła zakres zmian do budżetu dot. m.in.: 

- wprowadza się dwa zadania inwestycyjne do budżetu jest to: „Dostawa i montaż na 

terenie oczyszczalni ścieków w Międzylesiu instalacji mechanicznego oczyszczania 

ścieków, wartość zadania wynosi 302 040,70 zł źródłem finansowania będą przychody 

pochodzące z wolnych środków, gromadzonych na koncie przez 10 lat w ramach 

realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu”. 

- drugie zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu 17/18 

osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, wartość zadania wynosi 192 000 

zł, w tym dofinansowanie z PFRON w kwocie 102 197,49 zł tj. 53% wartości zadania. 

Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku pogimnazjalnego w 

Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań”; o kwotę 56 535 zł. Wartość zadania 

po zmianie wynosi 106 535 zł.    

W ramach wydatków bieżących wprowadza się do budżetu dotację od Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku w kwotę 6 600 zł w ramach XVI edycji konkursu  „Najlepsze 

inicjatywy Społeczności lokalnych”. Dotację przeznacza się na zadania sołectwa 

Szklarnia, Goworów, oraz Długopole Górne. 
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Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 179 600 zł są to środki z budżetu UE z tyt. 

refundacji wydatków poniesionych na projekt w 2019 r. p.n. „Modernizacja pola 

biwakowego w Międzylesiu”. 

Zwiększa się wydatki na bieżące remonty dróg o kwotę 89 797,49 zł.  

Wszystkie zmiany ujęte w niniejszej uchwale szczegółowo omówiono na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym. 

Przewodniczący RM – oświadczył, że opinia Wspólnego Posiedzenia Komisji w spr. 

projektu uchwały, jest opinią pozytywną.   

 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

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

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 sierpnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 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 
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5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA 

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA 

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA 

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.8/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały dot. zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na rok 2020.    

Skarbnik MiG – przedstawiła projekt uchwały informując, że dokonano zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzylesie na lata 2020-2023 

polegających na dostosowaniu wartości finansowych do wprowadzonych zmian w 

budżecie według stanu na dzień 28.08.2020 r. oraz wprowadzono zmiany w związku z 

nowym przedsięwzięciem ujętym w niniejszej uchwale pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w Różance”. Realizacja w latach 2020-2022. Wartość zadania 

2 784 636 zł. 

Przewodniczący RM – oświadczył, że opinia Wspólnego Posiedzenia Komisji w spr. 

projektu uchwały, jest opinią pozytywną.   

 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na rok 2020. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 sierpnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

   

Ad. 5 

Przewodniczący RM – poinformował, że zakończono proces uchwałodawczy, w 

związku z czym przystąpił do omawiania wniosków i zapytań. Zwrócił się do radnych 

o zgłaszanie wniosków bądź zapytań?  

 

Burmistrz MiG  - przedstawił temat dot. budowy wieży na Śnieżniku. Śnieżnik jest 

miejscem spotkania się trzech gmin, ponieważ sam szczyt Śnieżnika położony jest w 

gminie Stronie Śl,; teren, gdzie usytuowane jest  schronisko w gminie Bystrzyca Kłodzka,  
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oprotestowane a stok Śnieżnika na terenie gminy Międzylesie. Niewielu z nas pamięta 

wieżę, która stała do 1973 r; była to wieża cesarza Wilhelma I. Wieża została wysadzona 

ponieważ znajdowała się w złym stanie technicznym. Obecnie w tym miejscu od lat 

znajduje się kupa kamieni co stanowi zwieńczenie szczytu. Nawiązał do wydarzeń kiedy 

to na początku lat 90 zawiązała się samorządowa grupa do odbudowy wieży na Śnieżniku 

tzw. Związek Gmin Śnieżnickich w skład, której weszły 4 gminy: Bystrzyca Kłodzka, 

Lądek Zdrój, Stronie Śl, i Międzylesie  po jakimś czasie ostały się jednak 3 gminy. 

Głównym celem - zadaniem związku była odbudowa wieży na Śnieżniku. Jakiś czas temu 

ogłoszony został konkurs na projekt budowy wieży, który po wielu dyskusjach został 

wybrany spośród trzech ofert. Projekt ten przeszedł długą drogę ponieważ wymagał 

bardzo wielu uzgodnień, opinii, aby finalnie mógł uzyskać  pozwolenie na budowę. A 

największymi obostrzeniami były obostrzenia środowiskowe, chodziło m.in. o to aby 

konstrukcja wieży była jak najmniej kolizyjna dla środowiska. Przy budowie zakazano 

przy powstaniu wieży budowy restauracji i sanitariatów. Wieża ma spełniać rolę 

wyłącznie widokową. Wymogiem narzuconym przez służby ochrony środowiska jest, że 

transport konstrukcji i gabarytów służących w odbudowie wieży musi się odbyć drogą 

lotniczą przez co projekt stał się o wiele droższy bo wynosił ok. 15 mln. zł. W roku 2019 

r; udało się pozyskać dofinansowanie z UE działając jako Stowarzyszenie gmin Ziemi 

Kłodzkiej. 17 gmin Ziemi Kłodzkiej złożyło projekt, który ma zająć się odbudową wieży, 

w tym budową parkingów po stronie polskiej i czeskiej, gdyż inwestycja musi być 

równoważna dla strony polskiej i czeskiej. Stowarzyszenie ma zając się promocją tego 

przedsięwzięcia. W momencie pozyskania wszystkich pozwoleń na budowę rozpoczęto 

procedurę wyłonienia wykonawcy. Przeprowadzono kilka przetargów, spośród których 

najniższa oferta cenowa opiewała na 13 mln zł. Wyniki tego przetargu zostały 

oprotestowane. Sprawa toczyła się także przed sądem, Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych w Warszawie, dzięki temu sprawdzono procedury przetargowe dokładnie, 

utrzymując w mocy przetarg z ofertą ponad 13 mln zł. W między czasie całe 

przedsięwzięcie budowy wieży zostało oprotestowane przez grupę przyrodników ze 

strony czeskiej. Wobec tego rozpoczęto akcję informacyjną nt. sposobu budowy wieży. 

Wynikiem tego było spotkanie w Stroniu Śl. z władzą wdrażającą UE z przedstawicielami 

Republiki Czeskiej. Władze czeskie stanęły murem za tym projektem. Jako 

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, spotkałem się z Rada Miejską 

w Stroniu celem wyjaśnienia kwestii związanych z odbudową wieży. Ponieważ jest to 

jedyna szansa na wykonanie tej inwestycji z tak korzystnym dofinansowaniem na 

poziomie 85% wartości inwestycji.  W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa i 

tym samym rozpoczęto prace budowalne.  

W związku z powyższym Burmistrz Stronia Śl., jako gminy będącej liderem 

projektu zwrócił się z prośbą do Burmistrzów gmin przynależnych do Związku Gmin 

Ziemi Kłodzkiej o przedstawienie tematu w Radach. W związku z tym zwrócił się do 

radnych z prośbą o wyrażenie opinii, aby poparcia dla tej inicjatywy. 

 

Przewodniczący RM – wobec powyższego poinformował iż otwiera dyskusję na ten 

temat.  

 

Radna V. Przybylska – na kiedy przewidziane jest zakończenie inwestycji.  

 

Burmistrz MiG – poinformował, że  remont ma trwać 2021. Konstrukcja wieży ma być 

metalowo -szklana.  
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Radny Z. Borodzicz – w miejscu gruzowiska od dawna stała tablica, że wieża ma być 

odbudowana w najbliższej przyszłości.  

 

Przewodniczący RM – jest to najlepszy moment na odbudowę wieży. 

 

Burmistrz MiG – oświadczył iż w pracach Związku Gmin Śnieżnickich bierze również 

udział  Pan Przewodniczący RM. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący RM – podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXIII 

sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

 

Protokół sporządziła       Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM         w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk      (-) Jerzy Marcinek 

 

 

 

 
 


