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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

P R O T O K Ó Ł 

XXVIII SESJ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU  

OBRADOWANEJ W TRYBIE ZDALNYM   

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXVIII sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

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

sesji obecny był cały skład rady. 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 obecny   

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 15 

wszyscy 15 

procent 100,00 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  

Ad. 2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek  przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

4.1. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2021. 

4.2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021 r. 

4.3. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Międzylesie. 

4.4. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

4.5. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Międzylesie. 

5. Wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie sesji 

 
 

Radni nie wnieśli uwag do treści porządku. 

 

Przewodniczący RM – w związku z utrzymaną tradycją Bożonarodzeniową 

przekazania światełka betlejemskiego na sesji przekazał głos Burmistrzowi.  

 

Burmistrz MiG T. Korczak – jesteśmy w okresie pandemii, pomimo to, że sytuacja 

jest wyjątkowa bo spotykamy się w sposób wyjątkowy obradując w sposób zdalny, to 

chcielibyśmy, aby ten okres przedświąteczny przeżyć w sposób jak najbardziej 

tradycyjny. Tradycją naszą na sesji grudniowej jest obecność światełka betlejemskiego. 

Światełko również otrzymaliśmy i w tym roku. Na tę szczególną okoliczność 

podziękowania skierował do wszystkich harcerzy, którzy się zaangażowali w zdobycie 

światełka, które jest obecne dla nas tutaj na sesji, ale będzie też dostępne dla 

mieszkańców w dniu wigilii o godz. 12.00 koło kościoła. Bardzo dziękuję Panu 

Adamowi Polańskiemu, który to światełko dzisiaj dostarczył do Urzędu 

 

Ad. 3 

Przewodniczący RM poinformował, że protokół z poprzedniej sesji jest sporządzony 
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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 18 grudnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 
0 0 % nieoddanych 

głosów 
0 0 % 

Ad. 4 

4.1/ Przewodniczący RM – przystąpił do otwarcia procesu uchwałodawczego. 

Przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Międzylesiu na rok 2021. 

 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek - dotacje są przyznawane na realizację zadań realizowanych 

przez ZGKiM w zakresie: 

- gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, 

- gospodarowania zasobami niemieszkalnymi – świetlicami wiejskimi,  

- unieszkodliwiania ścieków. 

Dotacje przekazywane są na rachunek ZGKiM w okresach miesięcznych, w wysokości 

1/12 ustalonej w budżecie gminy ogólnej kwoty poszczególnych dotacji. Dotacja na 

gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przeznaczona jest na dopłatę 

do 1m² powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych na bieżące remonty                                  

i eksploatację. Dotacja na gospodarowanie komunalnym zasobem niemieszkaniowym - 

świetlicami wiejskimi przeznaczona jest na utrzymanie 1m² powierzchni świetlic,                       
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w zakresie bieżących remontów i eksploatacji. Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie 

ścieków przeznaczona jest na dopłatę do ceny 1 m³ sprzedanych ścieków.  

Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych:  

- w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym – 34,56 zł/m²/rok,  

- w zakresie gospodarki komunalnym zasobem niemieszkaniowym - świetlicami 

wiejskimi – 26,78 zł/m²/rok,  

- w zakresie unieszkodliwiania ścieków – 1,70 zł/ m³.  

 

Przewodniczący RM - projekt uchwały był omówiony na Wspólnym Posiedzeniu 

Komisji w dniu wczorajszym i uzyskał pozytywną opinię całego składu komisji. 

 

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

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2021. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 18 grudnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 
0 0 % nieoddanych 

głosów 
0 0 % 

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 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 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021 r. 
 

Skarbnik MiG A. Ziental - przedstawiła projekt uchwały informując                            

o najważniejszych założeniach przyszłorocznego budżetu na rok. 2021. Projekt został 

szczegółowo omówiony na wczorajszym Wspólnym Posiedzeniu Komisji. Spośród 

najważniejszych informacji to plan dochodów zakłada 33 328 274,23 zł i jest niższy o 

5 187 635 zł od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020.  Na planowane 

dochody składają się dochody własne w wysokości 13 349 634 zł – 40% budżetu, 

subwencja ogólna w wysokości 12 517 489 zł – 37% budżetu, oraz dotacje na zadania 

własne – 728 600 zł tj. 2,19%, i zadania zlecone  w wysokości 6 732 551 zł tj. 20,20%. 

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 449 004 zł tj. 7% planu dochodów 

ogółem. Zakładany plan wydatków na 2021 rok wynosi 33 295 685 zł i jest  niższy o od 

przewidywanego wykonania wydatków w  roku 2020 o kwotę 2 880 947 zł. Wydatki 

bieżące to kwota 30 357 494 zł tj. 91% ogółu wydatków, a na wyd. majątkowe 

zaplanowano w kwocie 2 938 190 tj. 9% ogółu wydatków. W ramach wydatków 

majątkowych zaplanowano 47 zadań inwestycyjnych, w tym 19 zadań w ramach 

funduszu sołeckiego. Zadania współfinansowane będą w  wysokości: 41 536,52 zł z 

Budżetu Unii Europejskiej, 174 888 zł z budżetu województwa dolnośląskiego, 904 420 

zł z kredytu długoterminowego oraz 1 817 345,09 zł z dochodów własnych gminy.                       

Na rok 2021 zaplanowano przychody z tyt. kredytu długoterminowego w wysokości 

904 420 zł na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Różanka”. Rozchody w 2021 r; planowane są w kwocie 937 009 zł w tym z tyt. spłaty 

kredytu w wysokości 784 636 zł oraz pożyczki w kwocie 152 373 zł. Prognozowana 

kwota długu na koniec 2021 r; wyniesie 119 784 zł co daje wskaźnik 0,36% w stosunku 

do planowanych dochodów ogółem. Opinia RIO w spr. budżetu na 2021 r; jest opinią 

pozytywną.  
 

Przewodniczący RM - projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, 

podczas którego uzyskał pozytywną akceptację komisji. Następnie przedstawił uchwałę 

Nr III/111/2020 Składu Orzekającego RIO z dnia 04.12.2020 r; w spr. opinii                                          

o przedłożonym przez Burmistrza MiG Międzylesie projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Międzylesie na 2021 rok.  
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Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021 r. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 18 grudnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 
0 0 % nieoddanych 

głosów 
0 0 % 

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 ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 
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13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.3/ Przewodniczący RM – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie. 

Skarbnik MiG A. Ziental – projekt WPF jest dokumentem określającym kierunki 

polityki finansowej gminy w tym prognozę możliwości inwestycyjnych gminy oraz  

związane z tym możliwości zaciągania spłaty zadłużenia na lata 2021-24. W 2021 

roku zaplanowana jest spłata kredytu i pożyczki w wysokości 937 009 zł. 

Prognozowana  kwota długu na koniec roku 2021 r; wyniesie 119 784 co daje 

wskaźnik 0,36% w stosunku do plan dochodów. W latach 2021-24 indywidulany 

wskaźnik  wyznaczający dopuszczalny poziom spłaty zobowiązań spełnia kryteria 

ustawowe zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 2 

wykaz przedsięwzięć do WPF zapisano przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci 

wodociągowej w Różance”. Projekt realizowany będzie w ramach PROW, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich. Planowana realizacja w latach 2020-2022. Limity wydatków majątkowych 

zaplanowane na rok 2021 r; w kwocie 904 420 zł oraz planowane w 2022 r; w 

kwocie 572 280 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 478 700. Projekt 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu Wspólnym Komisji Rady Miejskiej.   

 

Przewodniczący RM - projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji, 

podczas którego uzyskał pozytywną akceptację całego składu komisji. Następnie 

przedstawił uchwałę Nr III/110/2020 Składu Orzekającego RIO z dnia 04.12.2020 r; w 

spr. opinii o projekcie uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Międzylesie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021.  

 

Burmistrz MiG T. Korczak  – podziękował radnym za przyjęcie budżetu na rok 2021 

oraz uchwał okołobudżetowych. Budżet na 2021 rok jest budżetem dającym możliwość 

funkcjonowania gminy. Jest to podstawowym założeniem budżetowym, w trakcie roku 

którego następują zmiany. Plan budżetu jest niższy niż w roku 2020 i na pewno ten rok 

będzie słabszy jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Z uwagi na trwającą 

pandemię zabezpieczono ku temu odpowiednie rezerwy na wypadek sytuacji 

kryzysowych. Podziękowania skierował do Pani Skarbnik i wszystkich pracowników 

tworzących budżet, którego przygotowanie rozpoczyna się już we wrześniu. 

Uchwalenie budżetu jest zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy wielu osób.  

 

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

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 
 

głosowanie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 18 grudnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 
0 0 % nieoddanych 

głosów 
0 0 % 

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 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 w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2020. 
 

Skarbnik MiG A. Ziental - projekt uchwały zawiera następujące zmiany: 
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- zwiększa się dochody o 26 500 zł z tyt. subwencji ogólnej cz. oświatowej, w związku 

z dofinansowaniem dla nauczycieli do zakupu sprzętu do zajęć zdalnych. 
 

- zwiększono dochody o 47 078 zł z tyt. rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie 

dochodów gmin. 

 

- wprowadza się kwotę 498,70 zł z tyt. odsetek od dotacji z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na przebudowę dróg gminnych.  

 

- w ramach bieżącego funkcjonowania zwiększamy wydatki o kwotę 103 000 zł na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu 

selektywnego zbierania odpadów. 

 

- zwiększono przychody i koszty ZGKiM o kwotę 64 000 zł. Zmiana ta nie powoduje 

zwiększenia dotacji do działalności zakładu. 

 

Wszystkie zmiany ujęte w niniejszej uchwale omówiono na wczorajszym Wspólnym 

Posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący RM - projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji 

podczas którego uzyskał pozytywną akceptację komisji.  

 

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

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 18 grudnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 
0 0 % nieoddanych 

głosów 
0 0 % 
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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 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 kolejny projekt uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Międzylesie. 

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

szczegółowo omówiony na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia 2020 

r. Obszar aglomeracji Międzylesie był wyznaczony Rozporządzeniem Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. Jednak na mocy ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne, zgodnie z art. 565 ust. 2, tej że ustawy, z dniem 31 grudnia 

2020 r; wymienione Rozporządzenie traci moc. Wobec tego zachodzi potrzeba 

przyjęcia na nowo uchwały w tym zakresie, która stanowić będzie podstawę do 

ubiegania się o dofinansowanie do inwestycji w zakresie uzdatniania ścieków. 

Projekt składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. Projekt przez skierowaniem 

pod obrady rady uzgodniony został z Zarządem Zlewni Wody Polskie oraz 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.   

 

Przewodniczący RM - projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji 

podczas którego uzyskał pozytywną akceptację komisji.  

 

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

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 
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głosowanie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 18 grudnia 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 
0 0 % nieoddanych 

głosów 
0 0 % 

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 ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 
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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? 

Nie zostały wniesione żadne wnioski i zapytania.  

Ad. 6 

Przewodniczący RM – podziękował wszystkim za przybycie i z okazji zbliżających 

się świąt Bożego Narodzenia złożył wszystkim świąteczno-noworoczne życzenia, po 

czym zamknął obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

 

Protokół sporządziła 

 

Inspektor ds. Obsługi RM            Przewodniczący 

       w Międzylesiu     Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Aleksandra Nalborczyk      (-) Jerzy Marcinek 

 

 


