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P r o t o k ó ł 

z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu 

(w trybie stacjonarnym na sali UMiG) z dnia 25 czerwca 2021 r. 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXXIV 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 nieobecny   

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN obecny   

10 MOKRA JANINA obecny   

11 POLAŃSKI ADAM obecny   

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA obecny   

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA obecny   

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN obecny   

 

obecni 13 

wszyscy 15 
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procent 86,67 % 

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. Debata nad raportem o stanie gminy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

6.1/  udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. 

6.2/  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020. 

6.3/  absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2020. 

6.4/  zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

6.5/  zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/173/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu  

        w spr. określenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu. 

6.6/  wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru  

        deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

6.7/  wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Sudety spółka z ograniczoną  

        odpowiedzialnością. 

6.8/  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu  

        Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej  

        Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. 

6.9/  wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Międzylesie wkładu  

         niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Sudety sp.  

         z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w  

         Gminie Międzylesie przy ul. Warszawskiej.  – projekt wycofany 

6.10/ przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i  

         kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy  

         Międzylesie. 

 

    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. 

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 25 czerwca 2021 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13,33 % 

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 

Przewodniczący RM poinformował, że Raport o stanie gminy został szczegółowo 

omówiony na Wspólnym Posiedzeniu Komisji w dniu 24 czerwca br; przez Panią 

Sekretarz A. Kruk. Według obowiązujących przepisów po zakończeniu omawiania 

raportu przeprowadzana jest debata, którą uznał za otwartą. 

 

Zapytań do debaty nie wniesiono, wobec czego debatę zakończono.    

 

Ad. 6 

6.1/ Przewodniczący RM poinformował, że uchwała o wotum zaufania jest 

następstwem przyjęcia raportu. 

 

Sekretarz MiG A. Kruk – wyjaśniła, że jak co rok został omówiony raport o stanie 

gminy na wczorajszym posiedzeniu komisji. W kolejnym etapie przeprowadza się 

debatę nad raportem, aby w następnym etapie podjąć uchwałę w spr. wotum zaufania 

dla Burmistrza. Wobec powyższego zwróciła się do radnych w spr. przyjęcia uchwały o 

wotum zaufania dla Burmistrza. 

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poddał go głosowaniu. 
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głosowanie 

udzielenia Burmistrzowi MiG Międzylesie wotum zaufania. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 czerwca 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 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13,33 % 

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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

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

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020. 
 

Skarbnik MiG A. Ziental - poinformowała, że budżet gminy Międzylesie na 2020 rok 

został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/88/2019 z 20.12.2019 r; ze zmianami.  

Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu wynosiła 32 396 219,40 zł i 

została zrealizowana w wysokości 35 907 859,35 zł, co stanowi 92,58% w stosunku do 

planu wynoszącego po zmianach 38 784 038,33 zł. Główną część dochodów stanowiły 

dochody bieżące w wysokości 33 365 170,76 zł, co stanowi 92,92% dochodów 

wykonanych. Pozostała część w wysokości 2 542 688,59 zł to dochody majątkowe, co 

stanowi 7,09% dochodów wykonanych. W 2020 r; nastąpiło zwiększenie dochodów o 

kwotę 8 974 268,01 zł oraz zmniejszenie o  -2 586 449,08 zł.  

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały na poziomie 92,36% w 

wysokości 5 261 774,35 zł. Podatek PIT wykonano w 97,15% tj. 4 059 897 zł, a 

podatek CIT w 84,24% tj. 29 721,75 zł. Dochody z majątku gminy wykonano w 

21,40% w stosunku do planu w wysokości 527 647,16 zł. Największa stabilność 

dochodów dotyczyła przekazanych kwot subwencji i dotacji, które zostały wykonane 

planowo.  Przychody w budżecie wyniosły ogółem 777 492,35 zł z tyt wolnych 

środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i 

pożyczek z lat ubiegłych. 

 Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 31 502 219,40 zł i 

wykonano w kwocie 34 533 135,48 zł, co stanowi 90,42% w stos. do planu 

wynoszącego po zmianach 38 192 079,03 zł. Główną część wydatków stanowiły 

wydatki bieżące w kwocie 31 824 032,10 zł, co stanowi 92,16% wydatków 

wykonanych, a kwota 2 709 103,38 zł to wydatki majątkowe, które stanowią 7,84 % w 

odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania wydatków były 

dochody własne, dotacje i subwencje.  

Na zaplanowane 58 zadań w budżecie, zrealizowanych zostało 37 zadań 

inwestycyjnych na kwotę 2 709 103,38 zł, tj. 75% planu z tego 13 zadań 

inwestycyjnych zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego – na kwotę 187 056,22 

zł. Wysokość zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze 

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2020 roku 

wyniosła 864 627,26 zł. 

W 2020 r; z budżetu gminy udzielono dotacji w kwocie 1 616 441,80 zł, w tym: 

- 3 dotacje przedmiotowe przekazano na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w kwocie 415 881,00 zł. 

- 2 dotacje podmiotowe udzielono dla: Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w 

Międzylesiu w kwocie oraz Biblioteki Publicznej MiG Międzylesie na ogólną kwotę 

907 090,00 zł.  

- 5 dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono na kwotę 

92 207,73 zł.  

- 8 dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono na 

kwotę 201 263,07 zł.  

 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r; wynosił 361 182,78 zł. 

Poniesiono wydatki w kwocie 355 189,40 zł tj. 98,34% w stos. do planu. Zrealizowano 

wydatki majątkowe na kwotę 168 133,18 zł, natomiast bieżące wyniosły 187 056,22 zł.   

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska – stan środków na 01.01.2020 wynosił 0 zł. Zrealizowane 

dochody na dzień 31.12.20 r; wynosiły 7 294,29 zł, i wydatki w 2020 r; zrealizowano w 
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kwocie 7 294,29 zł na zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci. Stan środków na 

31.12.2020 wynosił 0 zł.   

 Dochody z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 

1 683 209,15 zł. Wydatki poniesione system gospodarowania odpadami komunalnymi 

w wysokości 1 865 714,12 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 

304 146,24 zł, co stanowi 12,60% w stosunku do przypisu należności.  

 W 2020 rozchody budżetu gminy z tyt. spłat kredytów i pożyczek wyniosły 

894 000 zł Spłata rat kredytów i pożyczki wraz z obsługą długu wyniosła 932 035,95 zł 

tj. 2,60% i przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat. Łączna kwota długu z tyt. 

zaciągniętych kredytów i pożyczki na 31.12.2020 r; wyniosła 152 373 zł, tj. 0,42% w 

stosunku do dochodów wykonanych. Wysokość zadłużenia wynika z zobowiązania na 

wymianę pieców w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a 

rok 2020 zakończono nadwyżką w wysokości 1 374 723,87 zł przy planowanej 

nadwyżce w wysokości 894 000 zł.  

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok, z dnia 12.05.2020 r; jest 

opinią pozytywną.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Z. Borodzicz – poinformował, że 

sprawozdanie było przedstawione szczegółowo na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w 

dniu 26 maja br. Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za rok 2020, wobec czego rekomenduje przyjęcie niniejszej uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały                     

i poddał ją głosowaniu 

głosowanie w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 czerwca 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 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13,33 % 

Wyniki imienne 

 



7 
 

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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

6.3/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w spr. absolutorium dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2020. Udzielenie absolutorium wynika z 

przegłosowanej wyżej uchwały. Następnie do zabrania głosu wywołał 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Z. Borodzicz – poinformował, że 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 maja br; jednogłośnie opowiedziała się za 

udzieleniem dla Burmistrza absolutorium za działalność finansową w roku 2020. 

Sporządzone zostało wystąpienie do RIO w spr. opinii o wniosku Komisji w spr. 

udzielenia Burmistrzowi absolutorium dla Burmistrza za działalność finansową w roku 

2020. Wobec powyższego wnosi o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały                     

i poddał ją głosowaniu. 

 
głosowanie 

w spr. absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2020. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 25 czerwca 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 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 
Burmistrz MiG – podziękował radnym za trudną, ale zgodną oraz pełną porozumienia 

pracę w minionym roku oraz za utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami. Był to bardzo 

trudny rok dla całego świata. Pandemia jest doświadczeniem, którego do tej pory nie 

znaliśmy i nie przeżyliśmy, a które wciąż przeżywamy na bieżąco. Pracujemy nadal w 

trybie innym niż do tej pory znano i wypracowano. Dzięki wspólnej mobilizacji 

mogliśmy być na bieżąco w sprawach funkcjonowania gminy. Podziękowania 

skierował też do pracowników urzędu w tym: skarbnika i sekretarza za bieżące 
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przygotowanie spraw w 2020 roku. Była to praca inna niż zwykle lecz urząd nie był 

zamknięty, ani na jeden dzień mimo iż zdarzały się zachorowania wśród pracowników. 

Dziękował za utrzymanie reżimu finansów, dzięki któremu gmina na dzień dzisiejszy 

nie ma zadłużenia. Pamiętać jednak trzeba iż finanse gminy mają charakter cykliczny. 

Był czas kiedy gmina miała zadłużenie i nadejdą czasy, że znowu mieć je będzie. Jest to 

potrzebne, aby sprawnie realizować niektóre projekty, bez których kredytowania obyć 

się nie może. Złożonych jest kilka wniosków, na które już dzisiaj wiadomo, że 

wymagać będą zaciągnięcia zobowiązań na co jesteśmy przygotowani. Będą to np. 

prace nad wodociągiem w Różance w ramach systemu zaprojektuj i wybuduj, czy 

działania w kierunku budownictwa komunalnego, o których szczegółowo mówiono na 

wczorajszym posiedzeniu komisji. Jest to element naszej wspólnej pracy i na tym ona 

polega. 

 
6.4/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy 

na rok 2021. 

 

Skarbnik MiG A. Ziental - przedstawiła zakres zmian do budżetu w roku bieżącym. 

Zmian dokonano w związku z:  

- refundacją wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu pn. 

“Singletrack Orlicko-Kladsko” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-

Polska  2014-2020, 

- refundacją wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu pn. “Czesko-

polski szlak grzbietowy – część wschodnia – Budowa wieży widokowej na Czerńcu”; w 

ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 

- zwiększenia dochodów z tyt. planowanej dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania 

pn. “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Międzylesie – 2021”. 

- z tyt. środków na organizację transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych.  

- zwiększenia dochodów z tyt. dotacji z budżetu państwa w ramach program rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH+”. 

- zwiększenia dochodów o kwotę 1000 zł na dodatki dla pracowników socjalnych, 

świadczących pomoc osobom starszym w trakcie pandemii.  

- wyodrębnia się dotację na zakup alkomatu moblinego w kwocie 5 000 zł. 

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały                     

i poddał ją głosowaniu. 

głosowanie w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 czerwca 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 
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Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

 13,33 % 

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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

6.5/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 

XXXIII/173/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu w spr. określenia cen biletów 

wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu. 
 

Burmistrz MiG T. Korczak – przygotowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

spr. określenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu. Projekt jest 

uzupełnieniem poprzedniej wersji uchwały poszerzonej o zapis dot. ulgi dla opiekuna 

osoby niepełnosprawnej.  

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały                     

i poddał ją głosowaniu. 
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głosowanie zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/173/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu w spr. 
określenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 czerwca 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 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13,33 % 

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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 
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6.6/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w spr. wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

 

Kier. OPS A. Łąk – w związku ze zmianą ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych, na podstawie art. 7 ust.1e tej ustawy rada gminy ustala 

wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o wysokości 

dochodów gospodarstwa domowego. Wcześniej wzory te określone były w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów, aktualnie ustalać je będzie rada miejska. Na drukach 

formularzy dodano pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywie składane 

zeznania.  

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały                     

i poddał ją głosowaniu. 

głosowanie w spr. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa domowego. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 czerwca 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 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13,33 % 

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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

6.7/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na 

utworzenie spółki SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – za sprawa niniejszego projektu uchwały w spr. wyrażenia 

zgody na utworzenie spółki SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Międzylesie spółki pod firmą SIM Sudety 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kłodzku, zwaną dalej „Spółką”, 

której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości. Podstawowym celem 

gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na 

zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Środki na pokrycie 

kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez Burmistrza wkładów 

pieniężnych lub niepieniężnych. Projekt został szczegółowo omówiony podczas 

wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2021 r.   

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały                     

i poddał ją głosowaniu. 

głosowanie w spr. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Sudety spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 czerwca 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 75 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

3 25 % nieoddanych 
głosów 

2 13,33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF ZA 

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK WSTRZYMAŁ SIĘ 

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA WSTRZYMAŁ SIĘ 

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA 

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA 

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA 

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN WSTRZYMAŁ SIĘ 

6.8/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w spr. zatwierdzenia 

wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. 

 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – projekt jest pochodną poprzedniej uchwały. Niniejszy 

projekt określa wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie do ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę 

udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. 
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Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały                     

i poddał ją głosowaniu. 

głosowanie w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 czerwca 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 75 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86,67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

3 25 % nieoddanych 
głosów 

2 13,33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF ZA 

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK WSTRZYMAŁ SIĘ 

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA WSTRZYMAŁ SIĘ 

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA 

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA 

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA 

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 
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14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN WSTRZYMAŁ SIĘ 

6.9/ Przewodniczący RM – przedstawił projekt w spr. wyrażenia zgody na 

wniesienie przez Gminę Międzylesie wkładu niepieniężnego do Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Sudety sp. z o.o. w postaci prawa własności 

nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Międzylesie przy ul. Warszawskiej. Po 

czym poinformował, że zgodnie z ustaleniami ze Wspólnego Posiedzenia Komisji 

projekt na chwilę obecną będzie wycofany z programu sesji, przedłożony będzie w 

innym terminie. Wobec powyższego przystąpił do głosowania nad wycofaniem z 

porządku sesji niniejszego projektu uchwały.  

Radni w drodze głosowania jednogłośnie opowiedzieli się za wycofaniem w/w 

projektu.  

6.10/ Przewodniczący RM – przedstawił ostatni projekt w spr. przystąpienia do 

opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie. 

 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – przedstawiła projekt informując, że obszar objęty niniejszą 

uchwałą w sprawie zmiany studium, położony jest w obrębie Długopole Górne.                                  

W obowiązujących dokumentach planistycznych przeznaczony jest głównie na cele 

rolnicze z dopuszczeniem realizacji siedlisk, związanych z prowadzonym 

gospodarstwem rolnym. Wnioskowane przeznaczenie w obszarze to lokalizacja farmy 

fotowoltaicznej na pow. 32 ha. W granicach przedmiotowego terenu brak jest obszarów 

ochrony przyrodniczej. W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do 

sporządzenia zmiany studium. 

 

 
głosowanie 

w spr. przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 czerwca 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 13 86,67 % 
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WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13,33 % 

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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

Ad. 7 

Wnioski i zapytania. 

 

Nie wniesiono wniosków i zapytań. 

Ad. 8 

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 
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