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P r o t o k ó ł 

z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu 

(w trybie stacjonarnym na sali UMiG) w dniu 16 lipca 2021 r. 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXXVI 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 nieobecny   

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN obecny   

10 MOKRA JANINA obecny   

11 POLAŃSKI ADAM nieobecny   

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA nieobecny   

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW obecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny   

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN obecny   

 

obecni 14 

wszyscy 15 

procent 93,33 % 
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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/ zmian w budżecie gminy na rok 2021.  

5. Wnioski i zapytania.  

6. Zamknięcie sesji. 
 

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 nanieśli uwag do treści 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 16 lipca 2021 r.   

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 procesu uchwałodawczego i przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 
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Skarbnik MiG Agata Ziental – projekt został omówiony na Wspólnym Posiedzeniu 

Komisji w dniu 5 lipca br; od tego czasu pojawiło się jednak kilka dodatkowych zmian 

dot.: 

- zwiększenia dochodów o kwotę 11 584 zł z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za 

uszkodzone mienie gminne. 

- zwiększenia o 6 011 zł z tyt. zwrotu zaliczki za targi turystyczne, które nie odbyły się 

z powodu pandemii COVID-19. 

- do wykazu zadań inwestycyjnych w poz. „19” dodano nowe zadanie pn. „Zakup 

serwera do obsługi ewidencji gruntów”, o wartości 25 000 zł - finansowanie dochody 

własne gminy.  

W zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 r;  

- wycofano z realizacji w 2021 roku zaplanowane zadanie pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka” w kwocie 307 440 zł i o tą wartość 

zwiększono dotację dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej 

nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzylesie”. Wartość dotacji po zmianie wynosi 

457 440 zł. Zadanie podzielone będzie na dwa etapy i finansowane będzie z budżetu 

gminy, budżetu Nadleśnictwa i Starostwa.  

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego dokonano przeniesienia pomiędzy 

działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianami przedsięwzięć sołectw 

Jaworek i Goworów.    

 

Były to wszystkie zmiany ujęte w niniejszym projekcie uchwały, wobec czego zwróciła 

się do radnych o przyjęcie projektu uchwały. 
 

Przewodniczący RM - projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady 

Miejskiej w dniu 5 lipca br; podczas, którego uzyskał pozytywną akceptację całego 

składu komisji. 
 

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

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 16 lipca 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 % 
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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 nieobecny 

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. 5 

Przewodniczący RM – przystąpił do realizacji pkt. 5 wnioski i zapytania. Po czym 

zwrócił się do radnych czy mają jakieś wnioski bądź zapytania? 

 

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań. 

 

Przewodniczący RM – udzielił głosu Burmistrzowi. 

 

Burmistrz MiG Tomasz Korczak – trwają dyskusje w spr. nowego programu 

rządowego pn. “Nowy Ład”, do którego ogłoszony został nabór wniosków. Aktualnie w 

terminie do końca lipca br; każda z gmin może złożyć po 3 wnioski. Takie wnioski 

gmina przygotowała, pierwszy dot.: budowy hali sportowej w Międzylesiu wraz z 

parkingiem przy basenie oraz budowa sali gimnastycznej w Domaszkowie. Drugi 

wniosek dot.: dokończenia remontu remizy w Długopolu Grn; oraz remontu świetlicy w 

Różance. Trzeci wniosek dot. remontów dróg gminnych posiadających gotową 

dokumentację projektowo-kosztorysową. Na dofinansowanie remontów tych dróg 

składano wnioski także do innych programów. Wysokość dofinansowania ma zależeć 

od obszaru priorytetowego inwestycji. Jeśli inwestycje dotyczą pierwszego priorytetu 
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może to być nawet 95 proc., wartości inwestycji przy 5 proc., wkładu własnego. 

Wnioski w drugim priorytecie mogą liczyć na 90 proc., dofinansowania, a w trzecim na 

85 proc., i w czwartym na 80 proc. Na chwilę obecną zadłużenie gminy jest na 

poziomie 0 %, jednak dla realizacji dużych projektów już teraz trzeba pomyśleć o tym, 

aby się zabezpieczyć w formie kredytowej. We wrześniu planowany                                                    

jest drugi nabór o czym będziemy informować na bieżąco. 
 

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 

 

 
 
 


