
RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

PROTOKÓŁ 

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU  

z dnia 30 września 2020 r. 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji 

obecnych było 13 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 nieobecny   

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   

 



obecni 13 

wszyscy 15 

procent 86,67 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  

Ad. 2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek  - przystąpił do przedstawienia porządku obrad. 

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1. w spr. przystąpienia Gminy Międzylesie do prac nad utworzeniem i 

opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. 

4.2. w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości 

położonych w Międzylesiu. 

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

4.4. w spr. 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. 

 

głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 



data 30 września 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 

4.1/ Przewodniczący RM – przystąpił do otwarcia procesu uchwałodawczego. 

Przedstawił pierwszy projekt uchwały dot. przystąpienia Gminy Międzylesie do prac 

nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – projekt był szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

komisji w dniu 25 września br. Uchwała jest kontynuacją do uchwały z 30 czerwca 

2020 r; 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. Kolejnym etapem 

jest wyrażenie zgody na przystąpienie gminy do prac nad utworzeniem i opracowaniem  

dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Południowego Obszaru Funkcjonalnego dla nowej perspektywy finansowej w latach 

2021-2027. Południowy Obszar Funkcjonalny, do którego przynależy gmina obejmuje 

swym zasięgiem 28 samorządów szczebla powiatowego i gminnego. Wszystkie te 

jednostki na podstawie zawartego porozumienia zobowiązane są do przygotowania 

strategii terytorialnej zwanej planem działań ZIT w terminie do 31 października 2020 

r. 

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

projektu uchwały jest opinią pozytywną.  

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący przystąpił do 

przegłosowania projektu uchwały.   

 

głosowanie w spr. przystąpienia Gminy Międzylesie do prac nad 

utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego 

Obszaru Funkcjonalnego 



jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 września 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

 

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 nieobecny 

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 

4.2/ Przewodniczący RM – przedstawił kolejny projekt uchwały dot. wyrażenia 

zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Międzylesiu. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – przedstawiła projekt uchwały informując, że niniejszym 

wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w 

Międzylesiu o nr: 187/103, 187/104, 187/106, 187/107, 187/108 187/109. Działki 

stanowią współwłasność Gminy Międzylesie i ZUK Sp. z o.o. Zniesienie 

współwłasności następuje w sposób: 

- działki nr: 187/103, 187/104, 187/107, 187/108, 187/109 – przechodzą na własność 

gminy.  

- zmniejsza się udział gminy w działce nr 187/106 z poziomu 9555/10000 do 

poziomu 6618/10000, 

- zwiększa się udział ZUK Sp. z o.o. w działce 187/106 z poziomu 445/10000 do 

poziomu 3382/10000.  

Zniesienie współwłasności następuje bez zastosowania dopłat, ani spłat. 

Projekt był szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w dniu 25 września br. 

Przewodniczący RM – poinformował, że opinia Wspólnego Posiedzenia Komisji w 

spr. projektu uchwały jest opinią pozytywną.  

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący przystąpił do 

przegłosowania projektu uchwały.   

 

głosowanie w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności 

nieruchomości położonych w Międzylesiu. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 września 2020 r.   



typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 nieobecny 

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 

4.3/ Przewodniczący RM – przedstawił kolejny projekt uchwały w spr. zmian w 

budżecie gminy na rok 2020. 

Skarbnik MiG A. Ziental – poinformowała, że w projekcie zmian w budżecie 

gminy wprowadza się po stronie dochodów kwotę 500 000 zł. Jest to dotacja z 

Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznacza się na przebudowę 

dróg gminnych: tj.:  

1/„Przebudowa drogi gminnej na dz. 174/6 cz. 11 w Długopolu Grn”. – 136 987 zł.    

2/ „Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustami i zjazdami cz. dz. nr 201 w Nowej 

Wsi: - 374 566 zł. 

Następnie zwiększa się o kwotę 783 zł zadanie pn. „Modernizacja budynku 

pogimnazjalnego w Domaszkowie”.  

Dokonuje się zmian polegających na przesunięciach pozycji pomiędzy dział, rozdział 

i paragraf w związku ze zmianą przedsięwzięć z ramach funduszu sołeckiego: 

sołectwo Boboszów, Domaszków i Jaworek. 

Jeszcze jedna zmiana, której nie macie państwo w projekcie uchwały, a mianowicie - 

w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dodano – dotacja celowa udzielona z 

budżetu gminy dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia na zakup 3 lamp 

antywirusowych – zmiana paragrafu z „256” na „623” w celu dostosowania do 

prawidłowej klasyfikacji budżetowej.  

Zmiany szczegółowo omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dn. 25 

września 2020 r.   

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 30 września 2020 r.   



typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 nieobecny 

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 

4.4/ Przewodniczący RM – przedstawił kolejny projekt uchwały dot. zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2020. 



Skarbnik MiG A. Ziental – przedstawiła projekt informując, że w WPF dokonuje 

się zmiany:  

W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – dostosowano wartości 

finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Międzylesie na rok 

2020według stanu na dzień 30.09.2020 oraz wprowadzono zmiany w związku z 

planowanym przedsięwzięciem w latach 2020-2023 pn. „Budowa sieci wodociągowej 

w Różance” w ramach PROW 2014-2020. W związku z planowaną realizacją w/w 

projektu zaplanowano w roku 2021 kredyt długoterminowy w kwocie 1 671 013 zł 

oraz w roku 2022 w kwocie1 113 623 zł. Spłata w/w kredytu w latach 2021 r. – 784 636 

zł, 2022 r. – 1 000 000 zł, 2023 r. – 1 000 000 zł.  

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF. Wydatki na programy, projekty 

lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: - wprowadzono zmiany 

w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Różance”. Planowana 

realizacja w latach 2020-2022. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na rok 

2021 w kwocie 1 671 013 zł oraz na rok 2022 w kwocie 1 113 623 zł. Łączne nakłady 

finansowe wynoszą 2 784 636 zł. Projekt realizowany będzie w ramach PROW 2014-

2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

Projekt szczegółowo omawiano na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dn. 25 

września 2020 r.   

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 

rok 2020. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 30 września 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 nieobecny 

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 o zgłaszanie 

wniosków i zapytań? 



Burmistrz MiG T. Korczak – poruszył temat przesyłania raportów dot. zachorowań 

na koronawirusa na terenie gminy i powiatu.  Mieszkańcy przyzwyczaili się do 

informacji nt. raportów o stanie zachorowań. Informacje jakie aktualnie otrzymujemy 

dot. zachorowań na terenie całego powiatu. Nie ma informacji z rozbiciem na 

poszczególne gminy. Taką wiedzę żeby uzyskać musi minąć nawet kilka dni. Wobec 

czego przekazywane dane gminne nie zawsze są na dany moment aktualne. Wynika to 

z braku danych. Nie jesteśmy w stanie publikować codziennie raportu szczegółowego, 

ponieważ, aby taki raport sporządzać trzeba wziąć za treści jakie się w nim znajdą jakąś 

odpowiedzialność. Ta sama sytuacja dot. powiatu, który do niedawna komponował 

mapkę z podziałem na gminy. Od jakiegoś czasu nie jest w stanie skomponować tego 

rodzaju mapki z podziałem na gminy. Prawdopodobnie niebawem będzie wysyłany 

tygodniowy raport i będzie on na pewno bardziej konkretny dla całego powiatu, a jeśli 

chodzi o samą gminę to jeśli będą uzasadnione informacje dot. danych liczbowych, 

one również będą publikowane mieszkańcom. 

Radny S. Szura – zasygnalizował spr. budowy nadajnika 5G na terenie gminy 

Międzylesie. Grupa mieszkańców Międzylesia wystąpiła o uchylenie decyzji w spr. 

budowy takiego nadajnika do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda w swojej mocy 

decyzję uchylił. Sprawa na wniosek firmy zewnętrznej została skierowana do sądu.                 

W międzyczasie firma się wycofała, aby za jakiś czas przedstawić pozyskane 

zezwolenie na budowę nadajników, gdyż jak się okazuje sprawa dot. budowy bazy 

przekaźników. Wobec czego czy gmina posiada informacje na ten temat. 

Burmistrz MiG T. Korczak – poinformował, że mieszkańcy zwrócili się w tej 

sprawie pod koniec poprzedniego tygodnia, a dzisiaj zaplanowane jest z nimi spotkanie 

w tej sprawie. Na spotkaniu omówione zostaną te tematy po czym poinformowana 

będzie o tym Rada. Chcemy mieć konkretne informacje na ten temat. Na chwilę obecną 

gmina nie jest stroną w postępowaniu.  

Na tym zakończono zgłaszanie wniosków i zapytań. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący RM – podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXV 

Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

 

Protokół sporządziła       Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM         w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk      (-) Jerzy Marcinek 

 

 

 

 

 


