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P R O T O K Ó Ł 

XXXII SESJ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. (w trybie zdalnym) 

 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXXII sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

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

uczestniczyło 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 obecny   

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN obecny   

10 MOKRA JANINA nieobecny   

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. 

 
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

4.1/ w sprawie w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

       dla obszarów w obrębie Różanka, gmina Międzylesie. 

 

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

 

    4.3/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w 

           Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej  

           prognozy finansowej Gminy Międzylesie 

 

   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 

jego przegłosowania. 

 

głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 kwietnia 2021 r.   
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typ głosowanie jawne nieimienne 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 % 

 

Ad. 4 

 

4.1/ Przewodniczący RM – przystąpił do otwarcia procesu uchwałodawczego. 

Przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Różanka, gmina 

Międzylesie.  

 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek - przedstawiła projekt w spr. mpzp dla ob. Różanka Gm. 

Międzylesie. Niniejszy projekt uchwały stanowi etap końcowy w nawiązaniu do 

uchwały nr XIII/69/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 24 września 2019 r. 

Zmiana planu dot. trzech działek o łącznej pow. 3,73 ha. Obszary te położone są w 

północnozachodniej części wsi, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 389. Zgodnie z 

przeznaczeniem w mpzp działki stanowią tereny rolne, aczkolwiek zgodnie z 

ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Międzylesie - teren w granicach miejscowego planu wskazany jest jako teren 

zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usług turystyki oraz tereny zabudowy 

zagrodowej, na którym dopuszcza się budynki gospodarcze, a także agroturystykę. W 

tym kierunku zmierza zmiana planu. Ustalenia sporządzanego miejscowego planu nie 

naruszają jego zapisów. Cała procedura planistyczna została przeprowadzona zgodnie z 

wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw z nią 

powiązanych i przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem działań 

planistycznych. W związku ze zmianą planu ustala się następujące stawki procentowe, 

na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, 

określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

wysokości 10% dla terenów oznaczonych symbolami MUT oraz RM. 

 

Przewodniczący RM – poinformował, że projekt był omawiany na Wspólnym 

Posiedzeniu Komisji w dniu 19 kwietnia 2021 r. i otrzymał pozytywną akceptację 

całego składu Komisji. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają jakieś 

uwagi do projektu? 

 

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

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w 
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obrębie Różanka, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 kwietnia 2021 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

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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4.2/Przewodniczący RM – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2021. 
 

Skarbnik MiG A. Ziental - przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie 

gminy na rok 2021.    

- po stronie dochodów wprowadza się kwotę 44 383,50 zł z tytułu rozliczeń z 2020 roku 

z Powiatowym Urzędem Pracy dot. realizacji zadań w ramach robót publicznych, 

 

- zwiększa się dochody o kwotę 7 072 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody 

z tytułu opłaty targowej w 2021 roku, są to środki z budżetu państwa z tyt. utraconej 

opłaty targowej tzw. rekompensata za poniesione straty. 

 

- zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu środków na organizację transportu do 

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

punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych.  

 

- uaktualniono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 334/21 obręb 

Międzylesie do stacji Kolejowej PKP” o kwotę 89 000 zł, zadanie po zmianach 

finansowane: 500 000 zł przychody budżetu - Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz 5 250 

zł przychody budżetu - wolne środki. Wartość zadania po zmianie wynosi 505 250 zł, 

 

- wprowadzono nowy projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne w Gminie Międzylesie”, w ramach RPO Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, wartość projektu 

716 074,71 zł, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 537 056,02 zł. 

Zadanie ujęte jest w WPF. 

 

- wyodrębnia się dotację celową dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w 

Bystrzycy Kłodzkiej na zakup samochodu techniki sanitarnej, wartość 20 000 zł 

finansowanie: dochody własne gminy, 

 

- wyodrębnia się dotację celową dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy 

Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,  

wartość 10 000 zł finansowanie: dochody własne gminy, 

 

Są to wszystkie zmiany budżetowe zawarte w projekcie. 

 
Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię składu komisji dodając iż 

poprawki jakie zgłoszono na komisji zostały uwzględnione. Radni nie wnieśli uwag 

wobec czego, przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał go głosowaniu. 
 

 
głosowanie 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 kwietnia 2021 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

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 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w  

prognozy finansowej Gminy Międzylesie 
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Skarbnik MiG A. Ziental – przedstawiła projekt informując, że w załączniku nr 1 – 

WPF na lata 2021-2024, wprowadzono aktualne wartości wykonania do budżetu za 

2020 r; oraz wprowadzono zmiany w zakresie wielkości finansowych według stanu  na 

dzień 20 kwietnia br. W  załączniku nr 2 dodano nowe zadanie – “Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzylesie”. Wycofano 

natomiast zadanie “Ziemia Kłodzka – czyste powietrze …”, ponieważ realizacja jego 

kończy się w 2021 roku przez co nie wymaga ono ujęcia w WPF. 

 

Przewodniczący RM – poinformował, że projekt był omawiany na Wspólnym 

Posiedzeniu Komisji w dniu 19 kwietnia 2021 r. i otrzymał pozytywną akceptację 

całego składu Komisji. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają jakieś 

uwagi do projektu? 

 

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

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 kwietnia 2021 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

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 

Wnioski i zapytania. 

 

Nie wniesiono wniosków i zapytań. 

Ad. 6 

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 

 

 


