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P R O T O K Ó Ł 

XXX SESJ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXX Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

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

obecnych było 15 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 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   

 

obecni 15 

wszyscy 15 
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procent 100 % 

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. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

5.1/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

 

6. Zatwierdzenie sprawozdań z prac komisji za rok 2020 i przyjęcie planów pracy komisji  

    na 2021 r. 

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. 

 

Radny A. Mendel – zgłosił uwagę do protokołu z poprzedniej sesji, w której udział 

wzięło 15 radnych, a w treści protokołu przy stwierdzeniu kworum wpisane jest 14 osób. 

 

Uwaga została przyjęta, błąd wynikał z omyłki pisarskiej protokolanta, którą deklaruje 

się niezwłocznie poprawić.  

 

Więcej uwag do protokołu nie wniesiono, 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 26 lutego 2021 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 
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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 

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. 5 

5.1/ Przewodniczący RM – przystąpił do otwarcia procesu uchwałodawczego. 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

 

Skarbnik MiG A. Ziental - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 126 000 zł z tyt. 

refundacji z PFRON za zadanie pn. “Zakup autobusu 17/18 osób do przewozu osób 

niepełnosprawnych”. 

- zwiększa się dochody o kwotę 29 629 zł z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej, 

wynika to z ostatecznej kwoty przyznanej dla gminy w 2021 r.  

- zwiększa się dochody o kwotę 27 149,34 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji 

przedmiotowych udzielonych w 2020 r; dla ZGKiM. 

- zwiększa się wydatki o kwotę 10 369 zł na realizację projektu pn. “Ziemia Kłodzka – 

czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych). 

- wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne: 

1/ Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska 

Polskiego 25 w Międzylesiu, w tym: 

- opracowanie program funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej o 

wartości 11 672,70 zł, z tego można ubiegać się o dofinansowanie w 85% z RPO. 

2/ Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana opraw na ledowe) w 

miejscowościach: Goworów, Gajnik i Nagodzice – 52 500 zł stanowiące środki własne.  

 

Dla zrównoważenia budżetu zwiększa się środki na bieżące remonty dróg gminnych o 

kwotę 77 876,64 zł oraz zwiększa się środki na bieżące remonty budynków oświaty o 

kwotę 30 000 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. 
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 głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 lutego 2021 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. 6 

Przewodniczący RM - poinformował, że zgodnie z dotychczasową praktyką 

sprawozdania za rok poprzedni wraz z planami prac na 2021 r; zostały przygotowane 

przez Przewodniczących stałych komisji rady. Temat był poruszany na Wspólnym 

Posiedzeniu Komisji w dniu wczorajszym. W związku  z powyższym zwrócił się                           

o przegłosowanie złożenia do protokołu z sesji niniejszych planów i sprawozdań.  

 

głosowanie Zatwierdzenie sprawozdań z prac komisji za rok 2020 i przyjęcie planów pracy 
komisji na 2021 r. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 lutego 2021 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 
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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. 7 

Wnioski i zapytania. 

 

Burmistrz MiG T. Korczak – poinformował,  że podpisano porozumienie z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o współpracy 

przy realizacji rządowego programu Czyste Powietrze. W programie, dzięki zawartym 

porozumieniom, gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu i dofinansowanie 

wymiany starych pieców. W urzędach powstały punkty konsultacyjne, gdzie udzielane 

są porady dotyczące programu oraz przyjmowane będą wnioski. Podstawowym 

kryterium udziału w programie jest określenie progu dochodowości wnioskodawcy, od 

którego zależeć będzie wysokość dofinansowania. Program dedykowany jest tylko dla 

domów jednorodzinnych. Od marca będziemy informować, mieszkańców nt. działania 

punktu konsultacyjnego.  

 

Burmistrz MiG wspomniał również o spr. przystąpienia gminy do programu 

„Mieszkanie dla Rozwoju” to rządowy program, który ma wspierać rozwój 

mieszkalnictwa pod wynajem. Program ma być realizowany przy współpracy 

samorządów i Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wstępnie wskazano lokalizację do 

realizacji inwestycji – działkę położoną na obrzeżach miasta przy ul. Warszawskiej. 

 

Burmistrz MiG poinformował, że gmina zgłosiła chęć udziału w programie badań 

profilaktycznych diagnostyki jelita grubego. Akcja ma na celu dotarcie do jak największej 

ilości osób kwalifikujących się do badań przesiewowych w zakresie raka jelita grubego. 

W ramach niniejszego za pomocą aplikacji i innych środków przekazu będziemy 

informować mieszkańców jak w tym programie się znaleźć i wziąć w udział w 

bezpłatnych badaniach przesiewowych. Pierwotnie po pilotażu badań w okręgu 

legnickim, postanowiono o rozwinięciu tego pilotażu na cały dolny śląsk.  

 

Radny A. Mendel – zwrócił się z zapytaniem czy gmina realizowała dowozy na 

szczepienia na covid? Czy korzystano przy tym z pomocy OSP? 

 

Burmistrz MiG gmina realizuje dowozy. Jest czynny telefon, gdzie można się zwrócić 

o taką pomoc. Z tego miejsca przekazał podziękowania dla mieszkańców za dużą 

mobilizację rodzin dowożących seniorów do punktów szczepień. Podziękowania 

skierował również dla lekarzy dr. Juźwina i dr. Radoma za dyspozycyjność i możliwość 

szczepień w sposób mobliny. Gmina posiada samochód do przewozu osób 

niepełnosprawnych.i nie korzystała do tej pory z pomocy OSP w zakresie transportu osób 

https://czystepowietrze.eu/program-czyste-powietrze/gdzie-zlozyc-wniosek/
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na szczepienie. Na wczoraj zarażonych na terenie gminy było 14 osób, a na kwarantannie 

przebywa 19. W skali powiatu jest to najniższy wynik. Ogólnie na terenie powiatu 

zarażonych jest 1824 osoby. Podczas drugiej fali w okresie od marca do września 2020 

w całej gminie zachorowało 15 osób. Wobec czego należy pamiętać, że wirus nadal jest 

wśród nas obecny, dlatego zalecana jest wzmożona ostrożność.  

 

Ad. 8 

Przewodniczący RM – podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXX 

sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

 

Protokół sporządziła       Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM         w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk      (-) Jerzy Marcinek 

 

 


