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P r o t o k ó ł  

z XXXV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu   

zorganizowanej w MGOK w Międzylesiu Pl. Wolności 15,  

w dniu 09 lipca 2021 r. 

 

Ad. 1 

 

Uroczystą Sesję rozpoczęto hymnem Polski. 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych: kapitułę, 

radnych, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości, a następnie otworzył XXXV 

Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu z okazji obchodów XXVI Dni Międzylesia. 

Sesja odbywa się w ograniczonym wymiarze z uwagi na pandemię i potrzebę zachowania 

zasad większej ostrożności.    

Stwierdzono kworum - na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

Kworum zostało zachowane.  

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   
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13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW obecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA obecny   

15 SZURA STANISŁAW 

MAKSYMILIAN 

obecny   

 

obecni  

wszyscy 14 

procent 93,33 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  

Ad. 2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek  - przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Uroczyste otwarcie Sesji Rady Miejskiej i powitanie gości.  

2. Przyjęcie programu Sesji.  

3. Przemówienie Burmistrza Międzylesia.  

4. Uhonorowanie „Zasłużonych dla Miasta i Gminy Międzylesie”.  

5. Zamknięcie sesji.  

 

Radni przyjęli porządek posiedzenia bez uwag. 

 

Przewodniczący RM J. Marcinek - zwrócił się do wszystkich o powstanie i o 

uczczenie minutą ciszy zmarłych zasłużonych. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący RM J. Marcinek – przystąpił do realizacji pkt. 3 i oddał głos 

Burmistrzowi. 

 

Burmistrz MiG Tomasz Korczak - powitał wszystkich informując iż spotykamy się 

na kolejnych Dniach Międzylesia po dwóch latach. Dwa lata temu spotkanie to 

odbyło się w bardziej rozbudowanym gronie ponieważ zawsze na uroczystą sesję 

zapraszano: wszystkich zasłużonych, radnych, sołtysów, pracowników urzędu i 

jednostek organizacyjnych, gości. Pandemia COVID niestety weryfikuje możliwości 

wobec czego dzisiejsza sesja odbywa się z zachowaniem zasad ostrożności w 

ograniczonym gronie. Następnie nadmienił jak wyglądała praca rady w czasie 
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pandemii, gdzie komisje rady podobnie jak sesje odbywały się naprzemiennie w 

trybie stacjonarnym i zdalnie, w zależności od pozwalających na jej organizację w 

danym trybie możliwości. Odbyły się 4 sesje w trybie zdalnym. Z tego miejsca 

dziękował radzie za to, że praca rady postępowała prawidłowo i zgodnie z 

harmonogramem. Wielkie podziękowania przekazał pracownikom urzędu. Wśród 

pracowników były osoby chore, co mocno zdezorganizowało pracę, mimo to urząd 

nie był zamknięty, ani na jeden dzień. Praca zorganizowana była tak, aby był on 

otwarty i stale mogli być przyjmowani interesanci, z zachowaniem obostrzeń i reżimu 

sanitarnego. Dziękował wszystkim, którzy stawali każdego dnia na wysokości 

zadania. Wielki podziękowanie dla służb gminnych, pracowników ZGKiM, ZUK, 

Biblioteki oraz MGOK. Każdy z tych pracowników miał swoje zadnia i swoje 

miejsce. Np. MGOK zajmował się żywieniem wojska, które strzegły granic. Szkoły 

funkcjonowały w wersji on-line co było wyzwaniem zarówno dla dzieci, nauczycieli 

oraz rodziców. Z trudną sytuacją przez jakiś czas borykano się w Przedszkolu w 

Międzylesiu. Był to bardzo trudny rok pod względem doświadczeń, ale i 

podejmowania decyzji. Rok temu nie odbyły się Dni Międzylesia, teraz są one 

rozłożone na 2 miesiące, aby przewidziane harmonogramem wydarzenia nie miały 

charakteru imprez masowych. Na przypomnienie jednak zasługuje fakt, że jako 

nieliczni organizowaliśmy Dożynki gminne, otwarto basen kąpielowy. Działania te 

wymagały od nas bardzo dużej dyscypliny. Na koniec przypomniał iż nazwa 

Międzylesie po raz pierwszy pojawia się w dokumencie z 1245 roku. Od tego czasu 

miasto funkcjonuje nieprzerwalnie mimo tego iż nawiedzały je różne zarazy, pożary, 

powodzie. Aktualnie pomimo tego iż pandemia nieco odpuściła to należy pamiętać iż 

nadal ona istnieje i nie wiadomo jeszcze jak będzie przebiegać dalej. Rok 2020 

wspominać się będzie jako trudny czas, po którym każdy z nas leczy pewne rany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący RM - przystąpił do realizacji punktu 4 - Uhonorowanie 

„Zasłużonych dla Miasta i Gminy Międzylesie”. Po czym poprosił Przewodniczącego 

Kapituły o przedstawienie nominacji. 

 

Przewodniczący Kapituły Burmistrz MiG T. Korczak – Kapituła składa się z 

byłych Burmistrzów i Przewodniczących Rad. Każda z tych osób może zgłosić do 

odznaczenia kogo chce, jednak należy pamiętać iż przy wyróżnieniach nie bierze się 

pod uwagę urzędujących radnych, ani pracowników. W roku ubiegłym Kapituła nie 

obradowała wobec czego nie było zasłużonych. Główną zasadą, która z czasem stała 

się prawem zwyczajowym obrad kapituły jest jednomyślne głosowanie nad 

kandydaturą. W wyniku obrad w tym roku nominowano 3 podmioty, które zostały 

indywidualnie poproszone o przyjęcie medalu zasług dla gminy Międzylesie. 

Pierwszą kandydaturę jaką przedstawił była osoba, która nie mogła być obecna na 

dzisiejszym spotkaniu, wobec czego otrzyma swoje odznaczenie na sesji rady w 

innym terminie. Aczkolwiek w kilku słowach nadmienił o nominowanym.  
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Janusz Bańkowski 
 

Sołtys Smreczyny, właściciel kwitnących ogrodów. Człowiek, który posiada 

tak ważne cechy jak umiejętność zjednywania sobie ludzi oraz chęć do pracy z nimi. 

Formą wspólnego działania jest organizacja imprez integrujących lokalną 

społeczność. Jako pierwszy spośród sołectw na terenie gminy włączył się w 

promowanie akcji szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla mieszkańców 

swojej miejscowości. 

Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital w Bystrzycy Kłodzkiej 

Jako szpital stale współpracuje z władzami Międzylesia w obszarze zapewnienia 

mieszkańcom ochrony zdrowotnej. W czasie szczytu epidemii bardzo wielu pacjentów 

covidowych z gminy hospitalizowano właśnie w Bystrzycy Kłodzkiej. Wielu pacjentów 

wdzięcznych za otoczenie opieką zwracała się o szczególne podziękowania dla Zespołu 

Szpitala w Bystrzycy. Za największą formę podziękowania uważa się uhonorowanie 

medalem zasłużonych. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku 

Ratownictwo Medyczne Kłodzko Podstacja w Bystrzycy Kłodzkiej 

Grupa ludzi ryzykująca zdrowiem fizycznym i psychicznym podczas, gdy cały świat 

został zamknięty. Grupa mocno ze sobą zżyta i współpracują - tworząca rodzinę. Zacne 

grono ratowników medycznych pochodzi z terenu naszej gminy. Są to ludzie obecni w 

życiu miasta i gminy na co dzień, ale nie tylko, w związku z wykonywanymi zadaniami 

służbowymi. 

 

Prezes Zarządu Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Jarosław Surówka – podziękował 

za wyróżnienie w imieniu całego szpitala. W tym ciężkim dla wszystkich czasie 

pracownicy szpitala narażali swoje zdrowie i życie, dlatego tym bardziej trzeba 

dziękować wszystkim, którzy mogą wrócić do swoich domów, gdyż nie dla wszystkich 

niestety było to możliwe. Jeden z pracowników szpitala zmarł na skutek choroby. 

Dzisiejsze odznaczenie dedykował wszystkim pracownikom za ich trud pracy i 

zaangażowanie. Następnie podziękowania przekazał dla samorządu Międzylesia za 

okazaną pomoc i współpracę ze szpitalem.   

 

Kierownik Działu Transportu ZOZ Kłodzko Leszek Pazdyk - w imieniu Pani                        

J. Radziejewskiej – Dyrektor Szpital w Kłodzku podziękował za to szczególne 
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wyróżnienie, które jest zwieńczeniem pracy całego zespołu, który wspólnie pracując 

długie godziny i wzajemnie się wspierając jest jak rodzina.  Podziękowania przekazano 

Burmistrzowi za pomoc w zakupie środków ochrony osobistej oraz schodołaza, które 

znacznie usprawniają pracę ratowników. Ratownik medyczny pełni swoją służbę 24/h 

taka jest ich misja, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi.  

 

Burmistrz MiG T. Korczak - jak można było zauważyć narracja na dzisiejszej sesji 

jest bardzo podobna z racji tego iż dzisiejsze odznaczenia stanowią ukłon w stronę 

służby zdrowia. 

Ad. 5 

Przewodniczący RM - pogratulował wszystkim odznaczonym, podziękował za 

obecność i przygotowanie sesji, a następnie zaprosił wszystkich do obejrzenia wystawy 

tkactwa i przygotowany przez pracowników MGOK poczęstunek, w oddanych po 

remoncie do użytku Domach Tkaczy. Następnie zamknął XXXV Uroczystą Sesję Rady 

Miejskiej w Międzylesiu.  

 

 

 

Protokół sporządziła                   Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                      

Inspektor ds. Obsługi RM              w Międzylesiu  

Aleksandra Nalborczyk          (-) Jerzy Marcinek 

 

 

 

 


