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P R O T O K Ó Ł 

XXXI SESJ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 26 marca 2021 r. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXXI sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

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

uczestniczyło 15 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 obecny   

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA obecny   

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW obecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA obecny   

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN obecny   

 

obecni 15 
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wszyscy 15 

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 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

       oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w  

       2021 roku. 

 

      5.2/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

             zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie  

             Międzylesie. 

 

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

 

   6. Wnioski i zapytania. 

   7. 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 26 marca 2021 r.   
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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 

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 pkt. 3 został zamknięty. 

Ad. 5 

 

5.1/ Przewodniczący RM – przystąpił do otwarcia procesu uchwałodawczego. 

Przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Międzylesie w 2021 roku. 

 

Burmistrz MiG T. Korczak - poinformował, że przedstawi wszystkie projekty uchwał 

z uwagi na zachowanie ostrożności w związku z coraz trudniejszą sytuacją 

pandemiczną oraz zachorowania wśród pracowników. Program opieki nad zwierzętami 

przyjmowany jest każdego roku. Zawiera zapisy dot. postępowania w przypadku 

zwierząt  bezdomnych – porzuconymi przez człowieka.  Na etapie projektu zgodnie z 

ustawą o ochronie zwierząt projekt trafił do konsultacji podmiotów tj: Powiatowy 

Lekarz Weterynarii, organizacji społecznych których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających 

na obszarze gminy. Opinie wszystkich wymienionych podmiotów względem projektu  

były pozytywne. Program został szeroko omówiony na Wspólnym Posiedzeniu Komisji 

Rady Miejskiej w dniu 25.03.2021. Budżet przeznaczony na realizację programu 

wynosi 22 000,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego zwiększony został o 2 000 zł. 

Środki te wydatkowane będą na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca                                            

w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt oraz na pozostałe zadania programowe.  

 

Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

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

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

 
głosowanie 

w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2021 roku. 
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jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 marca 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 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 
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5.2/ Przewodniczący RM – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie Międzylesie. 

Burmistrz MiG T. Korczak - niniejszym opracowaniem objęte są dwie działki                                                

o nr 293/2 i 295/2 o łącznej powierzchni 4,05 ha. Docelowo zmiana dot. 

przekształcenia gruntów rolnych na tereny budowalne. Taką zmianę można 

przeprowadzić zgodnie z zapisami Studium.  

 

Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.  

 

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

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 marca 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 



6 
 

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 

5.3/ Przewodniczący RM – przedstawił ostatni pierwszy projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

Burmistrz MiG T. Korczak – przybliżył zakres zmian do budżetu gminy na 2021 r: 

 

1/ zwiększono wydatki o 69 367,50 zł z tyt. planowanych środków z budżetu UE na 

realizację projektu pn. „Polsko-Czeska przyjaźń sportowa Międzylesie-Orlickie Zahori, 

w ramach Programu Interreg VA. Republika Czeska –Polska.  

2/ wprowadzono do budżetu kwotę 192 701 zł z tyt. dotacji z budżetu Państwa na 

realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 

 

3/ wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 7 604 zł na organizację transportu do 

punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego 

punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.  

 

4/ w ramach ogłoszonego konkursu z Funduszu Pomocy Rozwojowej gmina złożyła 

wniosek o dofinansowanie na realizację zadania tj. Budowa oświetlenia drogowego w 

Domaszkowie ul. Górna oraz doświetlenia pobocza drogi w Michałowicach. Projekt 

wyceniony został na ponad 230 tys. zł, o taką kwotę zwiększamy wydatki budżetu 

gminy. W ramach niniejszego naboru istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na 

poziomie 150 000 zł.  

 

5/ w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2021” złożono wniosek na zadanie 

tj. częściowy remont chodnika i doposażenie stadionu sportowego w Międzylesiu. 

Projekt wyceniony został na ponad 73 956 tys. zł, o taką wartość zwiększamy wydatki 

budżetu gminy. W ramach niniejszego naboru istnieje możliwość pozyskania 

dofinansowania na poziomie 30 000 zł.  

 

6/ zwiększa się wydatki o 1 500 zł z tyt. dotacji dla Funduszu Wsparcia Policji na zakup 

latarek na potrzeby Posterunku Policji w Bystrzycy Kłodzkiej.  

 

7/ zwiększa się wydatki budżetu: o 24 000 zł z przeznaczeniem na remont fontanny 

głównej w Międzylesiu oraz na bieżące remonty dróg gminnych o kwotę 23 769,87 zł. 
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8/ zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 zł z tyt. dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na „Zakup pompy głębinowej”.  

 

9/ W stosunku do wczoraj przedstawianych zmian doszła jeszcze jedna pozycja dot. 

zwiększenia środków na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego na dz. nr 327/31 w 

Międzylesiu - dokumentacja" o kwotę 4 760 zł - dochody własne gminy, wartość 

zadania po zmianie wynosi 14 760 zł. 

 

Burmistrz MiG – przekazał podziękowania dla Pani Skarbnik za przygotowanie 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący RM - projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, 

podczas którego uzyskał pozytywną opinię. 

 

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 2021. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 marca 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 
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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 

 

Ad. 6  

Wnioski i zapytania. 

 

Nie wniesiono wniosków i zapytań. 

Ad. 7 

Przewodniczący RM – w związku z wyczerpaniem tematów, podziękował wszystkim 

za uczestnictwo w sesji, po czym zamknął jej obrady.   

 

 

Protokół sporządziła       Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM         w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk      (-) Jerzy Marcinek 

 

 

 
 


