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P R O T O K Ó Ł 

XXXIII SESJ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 28 maja 2021 r.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXXIII 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 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 % 

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/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w  

       obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie. 

5.2/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

       położonego w obrębie Goworów, gmina Międzylesie. 

5.3/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania  

       przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Gniewoszów i  

       Gajnik, gmina Międzylesie. 

5.4/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania  

       przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Kamieńczyk, gmina  

       Międzylesie. 

5.5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

       przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Potoczek. 

5.6/ określenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu. 

5.7/ rozpatrzenia skargi. 

5.8/ zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

5.9/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy.  

 

    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 

jego przegłosowania. 
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głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 maja 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 15 100.00 % 

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 ZA 
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MIECZYSŁAW 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 

MAKSYMILIAN 

ZA 

 

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. 4. 

Ad. 5 

5.1/ Przewodniczący RM – przystąpił do otwarcia procesu uchwałodawczego. 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie. 

 

Insp. Ref. ITiG A. Rarus – poinformowała, że podstawę do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania dla obszarów w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie, 

stanowiła uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XV/85/2019 z dnia 26 listopada 

2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów w Gniewoszów, gmina Międzylesie. Celem planu jest 

zmiana przeznaczenia zagospodarowania dla obszarów w obrębie Gniewoszów dot. 

działek nr 159, 160, 158/2, 157/1, 157/3, 156, 113  o łącznej powierzchni zmiany 6,20 

ha, zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie. Działki w MPZP z 2005 

r. stanowią tereny rolne, natomiast w studium teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej 

i usług turystyki. W nowym planie działki przeznaczone będą pod tereny mieszkaniowe 

i usługi turystyki.  

 

Przewodniczący RM – poinformował, że projekt był omawiany na Wspólnym 

Posiedzeniu Komisji w dniu 27 maja 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 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 28 maja 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 15 100.00 % 

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 projekt uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

Goworów, gmina Międzylesie. 

 

Insp. Ref. ITiG A. Rarus – projekt dot. dz. nr. 242, obręb Goworów  o powierzchni 

4,08 ha. Uchwałą Nr XXVI/143/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 

października 2020 r; rozpoczęto powstępowanie o przystąpieniu do opracowania 

miejscowego planu dla w/w działki. Teren w MPZP stanowi w części tereny zabudowy 

mieszkaniowej, a w części tereny rolne. Według studium dopuszcza się w całości 

zabudowę mieszkaniową mieszaną i usługi turystyki. W nowym planie 

zagospodarowania działka w całości uzyska właśnie takie przeznaczenie.  

 

Przewodniczący RM – projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w 

dniu 27 maja 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Goworów, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 maja 2021 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 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 
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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 

5.3/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w obrębach Gniewoszów i Gajnik, gmina Międzylesie. 

 

Insp. Ref. ITiG A. Rarus – poinformowała, że projekt dot. nieruchomości położonych 

w ob. Gniewoszowa i Gajnika. W Gniewoszowie dot.: dz. nr 117/5 (0,660 ha), dz. nr 

233/1 (0,300), dz. nr 233/2 (0,300), dz. nr 233/4 (0,300), dz. nr 233/5 (1,9900), dz. nr 

234/1 (0,300), dz. nr 234/2 (0,300), dz. nr 234/4( 0,300), dz. nr 234/5 (1,9900) 

położonych w Gniewoszowie o łącznej powierzchni  5,57 ha. Są to działki 

zlokalizowane przy drodze gminnej. W MPZP z 2005 r. przeznaczenie działek 

określone zostało jako tereny rolne/uprawy polowe. Według studium dopuszcza się 

zabudowę mieszkaniową/usługi turystyki dla wszystkich działek, oprócz 234/5, dla 

której takie przeznaczenie jest tylko na powierzchni około 0,46 ha. Tak więc zmiana 

przeznaczenia w mpzp będzie zgodna z obowiązującym stadium.  

Natomiast działka nr 35 w Gajniku ma pow. 1,46ha i zlokalizowana jest w 

obszarze za nieruchomością osoby prywatnej. W MPZP z 2005 r; działka przeznaczona 

jest pod tereny rolne, natomiast studium dopuszcza się tereny zabudowy mieszkaniowej 

mieszanej na pow. 0,97 ha i w części ma stanowić tereny rolne na pow. 0,49 ha. 

Przekształcenie części działki na pow. 0,97 ha jest zgodnie ze stadium.  

Przewodniczący RM – poinformował, że projekt był omawiany na Wspólnym 

Posiedzeniu Komisji w dniu 27 maja 2021 r. i otrzymał pozytywną akceptację całego 
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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 przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 

obrębach Gniewoszów i Gajnik, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 maja 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 

5.4/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie. 

 

Insp. Ref. ITiG A. Rarus – poinformowała, że niniejszy projekt dot. działek nr 238/1-

(1,02 ha), nr 239/1 (2,28 ha), nr 183-(1,86 ha) położonych w Kamieńczyku o łącznej 

powierzchni 5,16 ha.  

Działka nr 183 zlokalizowana jest przy wjeździe na drogę gminną prowadzącą do 

kościoła.  

Natomiast dz. nr 234/4  i 239/1 zlokalizowane są w stronę granicy czeskiej.  

Przeznaczenie w MPZP z 2005 r; dla dz. 183 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostojąca lub bliźniacza na pow. 0,24 ha, a pozostała część tereny rolne/uprawy 

polowe. Według studium będą to tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej na pow. 

0,24 ha, pozostała część tereny rolne/uprawy polowe. 

Przeznaczenie w MPZP z 2005 r; dla dz. 238/1 to tereny rolne/uprawy polowe w 

całości. Zgodnie ze studium teren przekształcony zostanie pod zabudowę mieszkaniową 

mieszaną i usług turystyki, ale jedynie na powierzchni 0,80 ha, reszta obszaru na pow. 

0,22 ha ma stanowić tereny rolne.  

Przeznaczenie w MPZP z 2005 r; dla dz. 239/1 – w części zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza (0,42 ha), pozostała część tereny 

rolne/uprawy polowe. Zgodnie ze studium tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej 

obejmie pow.0,42 ha, a pozostała część tereny rolne/uprawy polowe. 

 

Przewodniczący RM – poinformował, że projekt był omawiany na Wspólnym 

Posiedzeniu Komisji w dniu 27 maja 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. 
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głosowanie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 

obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 maja 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 
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12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 

MIECZYSŁAW 

ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 

MAKSYMILIAN 

ZA 

5.5/  Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Potoczek. 

 

Insp. Ref. ITiG A. Rarus – poinformowała, że projekt dot. dz. nr 30/1 o pow. 1,2204 

ha w Potoczku. Zmiana dotyczy działki nr 30/1 w  Potoczku o łącznej powierzchni: 

1,2204 ha. Działka jest zlokalizowana przy drodze gminnej pomiędzy działką z 

budynkiem nr 19 i 14. W obowiązującym MPZP z 2005 r. dz. nr 30/1 ma następujące 

przeznaczenie: w części tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych na pow. około 0,20 ha, a w części tereny użytków 

rolnych/uprawy polowe na pow. 1,0204 ha. Zgodnie ze studium działka może być 

przekształcona pod tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej na prawie całej 

powierzchni z niewielkim obszarem rolnym. Po zmianie mpzp  działki będą miały 

przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. 

 

Przewodniczący RM – poinformował, że projekt był omawiany na Wspólnym 

Posiedzeniu Komisji w dniu 27 maja 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie Potoczek. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 maja 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % 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 

5.6/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia cen 

biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu. 

 

Burmistrz MiG - omówił projekt uchwały informując, że dokonano aktualizacji stawek 

cen biletów w związku ze zbliżającym się sezonem otwarcia basenu. Propozycja cen w 
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przypadku biletu ulgowego wynosiłaby z 5 zł na 6 zł, a przy bilecie normalnym z 10 zł 

na 12 zł. Uporządkowano również zapis dot. grup zorganizowanych zgodnie z 

panującymi reżimami - obecnie obowiązywać ma 1 opiekun na 12 osób – bezpłatnie.   

Przewodniczący RM – projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w 

dniu 27 maja 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 określenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 maja 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 



14 
 

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 

5.7/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi. 

 

Spec. d/s Oświaty M. Harasińska - sprawa skargi na działanie Dyrektora 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Domaszkowie była omawiana na posiedzeniu 

Wspólnym Komisji w dniu 27.05.2021 r. Strona skarżąca w piśmie z dnia 16.04.2021 r; 

głównie zarzuca brak realizacji podstawy programowej w pierwszej klasie szkoły 

podstawowej. Nadto, że w szkole nie są realizowane zastępstwa nieobecnych 

nauczycieli.  

W sprawie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, w toku którego między 

innymi zwrócono się do Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Domaszkowie o ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Z wyjaśnień kierownika 

placówki szkolnej wynika, że podstawa programowa jest realizowana i zgodna jest z 

zaleceniami organów wyższego stopnia. Ponadto w związku ze skargą, w dniach 28 

kwietnia i 04 maja 2021 r; w Samorządowej Szkole Podstawowej, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, została przeprowadzona kontrola Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, w zakresie planowania organizacji 

sposobu realizacji przez dyrektora placówki nadzoru pedagogicznego ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji podstawy programowej w klasie I. Przeprowadzona kontrola 

nie potwierdziła żadnego z zarzutów stawianych przez skarżącego. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji A. Jaworecka – poinformowała, 

że komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym tj. 27 maja br; po wnikliwym 

przeanalizowaniu akt sprawy skargi zajęła stanowisko uznając skargę za bezzasadną.  

 

Przewodniczący RM – 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. 
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głosowanie 

rozpatrzenia skargi. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 maja 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 
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13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ 

MIECZYSŁAW 

ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 

MAKSYMILIAN 

ZA 

5.8/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2021. 

 

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

wprowadza następujące zmiany:  

- po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 76 436 zł – z tyt. zwrotu nadpłaty za 

energię elektryczną.  

- Zwiększa się o 1000 zł z tyt. otrzymanej darowizny dla Samorządowego 

Przedszkola w Międzylesiu. 

- zwiększenia dochodów o kwotę 5 700 zł są to otrzymane środki z WFOŚiGW z 

tyt. częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2020 r; na zadanie pn. 

“Usuwanie odpadów z folii rolniczych”. 

- Zwiększa się dochody o kwotę 24 822 zł z tyt. planowanej dotacji z budżetu 

woj. Dolnośląskiego na realizację zadania pn. “Długopole Grn; - droga 

dojazdowa do gruntów rolnych”. 

- zwiększa się dochody o kwotę 17 500 zł – z tyt. środków z WGFOŚiGW na 

utworzenie I prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach 

program “Czyste powietrze”. 

Po stronie wydatków zwiększa się zadania inwestycyjne w tym: 

- 25 000 zł na zadanie “Rozbudowa monitoringu”, 

- 1000 zł na zadanie “Doświetlenie drogi gminnej na dz. 144 w miejscowości 

Roztoki.  

Kolejne zmiany, które wynikły po Wspólnym Posiedzeniu Komisji dot. 

wyodrębnienia w budżecie dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych tj. 

Międzylesie, Goworów, Długopole Grn; Domaszków, Roztoki – planowane dotacje 

w kwocie 36 950 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciw 

pożarowego oraz umundurowania.  

- zwiększa się wydatki o kwotę 44008 zł na bieżące remonty dróg gminnych, 

- wprowadza się zmiany w załączniku Przychody i koszty Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu: zwiększa się przychody i koszty o 

kwotę 40 000 zł.  

 

Wszystkie zmiany szczegółowo omówiono na Wspólnym Posiedzeniu Komisji 

Rady Miejskiej w dniu wczorajszym.   

 

Przewodniczący RM – projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w 

dniu 27 maja 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. 
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głosowanie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 maja 2021 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 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 ZA 
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MIECZYSŁAW 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW 

MAKSYMILIAN 

ZA 

5.9/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. 

 

Skarbnik MiG A. Ziental – przedstawiła projekt uchwały informując, że wprowadza 

się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, według stanu na dzień 28.05.2021 r;  

w której dostosowuje się wartości finansowe zadań do wartości zmian wprowadzonych 

do  budżetu oraz w załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się 

nowe zadanie pn. “Czyste powietrze” – punkt konsultacyjno-informacyjny, w ramach 

program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Planowana realizacja w latach 2021-2022. 

 

Przewodniczący RM – projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w 

dniu 27 maja 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 28 maja 2021 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 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 

 

Przewodniczący RM – zamykając przewód uchwałodawczy poinformował, że w 

związku z wczorajszym dniem samorządowca przekazuje wszystkim najlepsze życzenia 

sukcesów zawodowych na rzecz wspólnoty samorządowej.  

 

Przewodniczący RM – przystąpił do omawiania pkt. 5 

Ad. 6 

Wnioski i zapytania. 

 

Radny S. Szura – zgłosił spr. z jaką zwrócili się mieszkańcy budynku ul. Wojska 

Polskiego 12. Mieszkańcy mają problem z jakością wodą, która od dłuższego czasu jest 

brudna, przez co stale zapychają się filtry, które w następstwie wymagają nieustannej 

wymiany. 

 

Burmistrz MiG T. Korczak - mamy problem z barwą wody w tym roku, co 

spowodowane jest tym, że mamy mokry rok. Ujęcia wody dotychczas niewydolne teraz 
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są pełne, a w momencie nawalnych deszczy taka sytuacja niestety się dzieje. Jest to też 

kwestia poboru wody, gdyż zdarza się, że w jednym miejscu jest czyściejsza, a w 

drugim mniej. Według opinii sanepidu nie jest to szkodliwego dla zdrowia i życia, 

aczkolwiek jest to nieestetyczne. 

 

Radny S. Szura – poruszył temat nie ukończonych prac ziemnych na ul. Tysiąclecia.  

 

Burmistrz MiG T. Korczak - w ramach dotacji położona została na ul. Tysiąclecia 

nowa rura wodociągowa, którą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej miał 

wkopać we własnym zakresie. Prace rozpoczęto, po czym wstrzymane zostało 

wykonanie na co miał wpływ okres pandemii. Pracownicy pracowali naprzemiennie, 

część osób była na kwarantannach, co utrudniało prawidłową organizację pracy. Teraz 

kiedy pandemia nieco odpuszcza będziemy zadanie dalej realizować.  

 

Radny A. Dudek – zwrócił się z zapytaniem o możliwość wycinki pochylonego drzewa 

przy wejściu na stację PKP, które stwarza zagrożenie dla korzystających z dowozu 

PKP, w tym zwłaszcza młodzież dojeżdżająca do szkół. 

 

Burmistrz MiG T. Korczak – w tym miejscu zaplanowane są drzewa do wycinki, 

aczkolwiek polecił, aby rodzice uczniów korzystających z PKP zwrócili się na piśmie w 

tej sprawie, ponieważ każde drzewo podlegające wycince musi być obejrzane przez 

odpowiednie służby. 

 

Radny A. Dudek – nadmienił o skargach z jakimi zgłaszają się mieszkańcy na 

funkcjonowanie Międzyleskiego Ośrodka Zdrowia. Ośrodek od momentu pandemii jest 

praktycznie zamknięty. W znacznym stopniu ograniczono wizyty skupiając się na 

teleporadach. Czy jest możliwość reakcji, aby pilne przypadki naszych mieszkańców 

mogły być przyjmowane tradycyjnie. 

 

Burmistrz MiG T. Korczak – w odpowiedzi poinformował, że w niektórych 

przypadkach ośrodek przyjmuje pacjentów, a organizacja pracy służby zdrowia nie 

podlega Burmistrzowi, aczkolwiek zobowiązał się do rozmowy z Panem doktorem w 

spr. organizacji pracy tutejszego ośrodka zdrowia. 

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 

 

 

 


