
  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 

 
informuję, że w dniu 31 sierpnia 2021 r.  

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,  

Plac Wolności 1, odbędzie się 

 

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 
 

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/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Międzylesie w roku szkolnym 2021/2022, 

4.2/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

       obszaru położonego w obrębie Nagodzice, gmina Międzylesie. 

4.3/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

       miasta i gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice. 

4.4/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

       obszaru położonego w obrębie Niemojów, gmina Międzylesie. 

4.5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

       obszaru położonego w obrębie Gajnik. 

4.6/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

       obszarów położonych w obrębie Goworów, gmina Międzylesie.  

4.7/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

       obszaru położonego w obrębie Goworów, gmina Międzylesie.  

4.8/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

       obszaru położonego w obrębie Potoczek, gmina Międzylesie, 

4.9/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

       obszaru położonego w obrębie Długopole Górne, gmina Międzylesie. 

    4.10/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 49/1 o pow. 0,11 ha,  

              obręb Szklarnia. 

    4.11/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 92/9 o pow. 0,71 ha,  

              obręb Nowa Wieś. 

    4.12/ zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

    4.13/ zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej gminy.  

 

    5. Wnioski i zapytania. 

    6. Zamknięcie sesji.    

Przewodniczący                                 

Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                    

 Jerzy Marcinek 

 

* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się bez udziału publiczności – podstawa prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374.ze 

zm.). 


