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P r o t o k ó ł 

z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu 

(w trybie stacjonarnym na sali UMiG) w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 13 radnych.  Wobec czego podejmowane w tym dniu uchwały mają 

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 nieobecny   

11 POLAŃSKI ADAM obecny   

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA obecny   

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW obecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny   

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. 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 Uchwały nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z  

         dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  

         finansowej Gminy Międzylesie.            

       5. Wnioski i zapytania. 

       6. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący RM – rozpoczął zgłaszanie uwag do treści porządku. 
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Uwag w zakresie zmiany porządku nie wniesiono.  

 

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 31 sierpnia 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 

4.1/ Przewodniczący RM przystąpił do procesu uchwałodawczego i przedstawił 

projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Międzylesie w roku szkolnym 2021/2022. W zastępstwie pracownika referującego 

projekt przedstawił Burmistrz MiG.  

Burmistrz MiG T. Korczak – poinformował, że średnią cenę jednostki paliwa w 

gminie na każdy rok szkolny określa w drodze uchwały rada gminy. Procedura 

ustalenia ceny jednostki paliwa jest wymagana do rozliczeń indywidualnych 

dowozów do szkół poza terenem gminy w roku szkolnym 2021/2022. Cena jednostki 

paliwa w wysokości 5,75 zł została ustalona na podstawie analizy cen z dni 15-17 

sierpnia br. Ceny jednostkowe za gaz i olej napędowy również zostały określone w 

niniejszym projekcie uchwały. 
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Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznania z projektem uchwały 

podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu wczorajszym, na 

którym uzyskał akceptację całego składu komisji.  Wobec powyższego przewodniczący 

odczytał treść uchwały i przystąpił do głosowania.  
 

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

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 
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12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.2/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Nagodzice, gmina Międzylesie. 

 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – projekt został omówiony szczegółowo na Wspólnym 

posiedzeniu komisji w  dniu wczorajszym. Opracowaniem mpzp na wniosek 

właściciela nieruchomości objęto dz. 70/3 o pow. 0,46 ha położonej w Nagodzicach. 

Działka w mpzp przeznaczona jest w części na cele rolne, a w części pod zabudowę 

mieszkaniową. Studium dopuszcza na całej działce przeznaczenie na zabudowę 

mieszkaniową mieszaną i w tym kierunku ma zmierzać procedura zmiany planu.  

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznania z projektem uchwały 

podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu wczorajszym, na 

którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

 

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił do 

głosowania.  
 

głosowanie w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nagodzice, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 
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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 nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.3/  Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że projekt został omówiony 

szczegółowo na Wspólnym posiedzeniu komisji w  dniu wczorajszym. Wniosek o 

zmianę przeznaczenia dla działek nr: 161,162 i 148 położonych w obrębie wsi 

Nagodzice wystąpili właściciele nieruchomości. Łączna pow. działek wynosi 8,87 ha. 

Przedmiotowy teren w całości w mpzp stanowi użytki rolne. Obowiązujące studium 

dopuszcza jednak przeznaczenie gruntu w części pod zabudowę mieszkaniową i 

usługową, a część nadal stanowić mają użytki rolne. W tym kierunku będzie zmierzać 

procedura zmiany mpzp. Zmianę do planu ma przeprowadzić pracownia 

Architektoniczno-Urbanistyczna Sankowscy z Kłodzka. 

 

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem uchwały 

podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu wczorajszym, na 

którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 
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głosowanie w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi 
Nagodzice. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 
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14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4/4 Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Niemojów, gmina Międzylesie. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że projekt został omówiony 

szczegółowo na Wspólnym posiedzeniu komisji w  dniu wczorajszym. Z wnioskiem 

o zmianę przeznaczenia dla działki nr 162/3 o pow. 0,33 ha wystąpiła właścicielka. 

Działka w mpzp stanowi użytki rolne. Obowiązujące studium dopuszcza 

przeznaczenie gruntu w części pod zabudowę mieszkaniową i usługową, a pozostała 

część pozostanie rolna.  

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 

 

głosowanie w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Niemojów, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 
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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 nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.5/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie Gajnik. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – Z wnioskiem o zmianę przeznaczenia dla działki nr: 109 

o pow. 2,30 ha położonej w obrębie wsi Gajnik zwrócił się właściciel nieruchomości. 

Przedmiotowy teren w mpzp stanowi użytki rolne. Obowiązujące studium dopuszcza 

jednak przeznaczenie gruntu pod zabudowę mieszkaniową mieszaną i w tym 

kierunku będzie zmierzać procedura zmiany mpzp.  

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 

 

głosowanie w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 31 sierpnia 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.6/  Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszarów położonych w obrębie Goworów, gmina Międzylesie. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – na wniosek właściciela działek nr: 56/1, 57/2, 57/3, 57/1 

o łącznej pow. 3,55 ha położonych w obrębie wsi Goworów wszczęto procedurę 

zmiany przeznaczenia w mpzp. Przedmiotowy teren w mpzp stanowi użytki rolne. 
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Obowiązujące studium dopuszcza przeznaczenie gruntu pod zabudowę mieszkaniową 

i usługi turystyki w tym kierunku  zmierzać ma procedura zmiany planu.   

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 

 

głosowanie w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Goworów, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 ZA 
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9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.7/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie Goworów, gmina Międzylesie. 

 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że na wniosek właścicieli działki nr: 257 

o pow. 0,5 ha położonych w obrębie wsi Goworów wszczęto procedurę zmiany 

przeznaczenia w mpzp. Przedmiotowy teren w mpzp stanowi użytki rolne i uprawy 

polowe. Obowiązujące studium dopuszcza jednak przeznaczenie gruntu pod 

zabudowę mieszkaniową i w tym kierunku będzie zmierzać procedura zmiany planu.   

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 

 

głosowanie w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Goworów, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.8/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie Potoczek, gmina Międzylesie. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że projekt przygotowany został na 

wniosek właściciela o zmianę przeznaczenia dla działki nr: 112 o pow. 4,39 ha. 

Przedmiotowy teren w mpzp stanowi użytki rolne. Obowiązujące studium dopuszcza 

jednak przeznaczenie w części gruntu pod zabudowę mieszkaniową, a w części mają 

figurować jako tereny rolne i w tym kierunku będzie zmierzać procedura zmiany 

planu. 

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 
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głosowanie w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Potoczek, gmina Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 
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15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.9/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie w spr. 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie Długopole Górne, gmina Międzylesie. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że wpłynął wniosek właściciela gruntu o 

zmianę przeznaczenia dla działki nr 322/2 o pow. 0,30 ha ob. Długopole Grn. 

Przedmiotowy teren w mpzp w małej części stanowi teren pod zabudowę, a większej 

teren użytków rolnych. W obowiązującym studium natomiast działka w całości 

przeznaczona jest jako tereny rolne. Jednak z uwagi na położenie nieruchomości 

wśród działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową istnieje możliwość 

przeznaczenia w/w działki pod zabudowę. Taka możliwość wynika to z tego iż 

działkę okalają grunty pod zabudowę mieszkaniową, których granice zabudowy 

mogą mieć tolerancję do przesuwania o 50 m z każdej strony, co stwarza możliwość 

zmiany przeznaczenia dla działki 322/2.  

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 

 

 
głosowanie 

w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Długopole Górne, gmina 
Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 % 
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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 nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.10/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 

udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 49/1 o pow. 

0,11 ha, obręb Szklarnia. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – przedstawiła projekt w spr. udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 49/1 o pow. 0,11 ha, obręb Szklarnia. 

Działka umiejscowiona jest na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi wjazdowej do 

Szklarni. Wniosek o wykup lub dzierżawę działki zwrócili się właściciele działek 

sąsiednich. Przeznaczenie działki w mpzp jest pod zabudowę mieszkaniową. Komisja 

Rolna po odbyciu wizji w ternie w dniu 24 czerwca 2021 r. zdecydowała o 

przeznaczeniu do sprzedaży, wobec powyższego zwróciła się o pozytywne podjęcie 

niniejszej uchwały.  

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 
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głosowanie 

w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 49/1 o 
pow. 0,11 ha, obręb Szklarnia. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

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

udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 92/9 o pow. 

0,71 ha, obręb Nowa Wieś. 

 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – przedstawiła projekt informując, że w spr. dz. nr 92/9 

wpłynęły dwa wnioski:  o wykup działki i drugi wniosek o dzierżawę. Działka w mpzp 

przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową/ rekreacyjną oraz tereny użytków 

rolnych. Natomiast w studium w całości przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. 

Decyzją Komisji Rolnej z dnia 24 czerwca 2021 r; przeznaczona do sprzedaży. 

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 

 

głosowanie w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 92/9 o 
pow. 0,71 ha, obręb Nowa Wieś. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 
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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 nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.12/Przewodniczący RM -  przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2021. 

 

Skarbnik MiG A. Ziental – projekt uchwały dot. zwiększenia dochodów o kwotę 

90 044,06 zł z tyt. refundacji z budżetu państwa części wydatków wykonanych w 

ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. Następnie wprowadza się do budżetu kwotę 

6000 zł są to środki z budżetu państwa na realizację transport do punktu szczepień 

przeciwko wirusowi SARS COV-2 I organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń 

potrzeb transportowych oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania 

do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.  

Po stronie wydatków: 

-zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. “Budowa boiska sportowego n adz. Nr 327/31 

w Międzylesiu o kwotę 1 140 zł. oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. 

“Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dotyczącej budowy trasy 

rowerowej – Singletrack Czerniec-Jagodna”. 

- kolejna zmiana dot. przeniesienia z wydatków bieżących na majątkowe kwoty 

10 204,87 zł przeniesienia dotyczą planowanej realizacji projektu pn. “Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gm. Międzylesie”. 

Projekt uchwały szczegółowo omówiono na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 

wczorajszym  

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 

 

 
głosowanie 

w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021. 
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jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 ZA 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 
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4.13/ Przewodniczący RM - przedstawił projekt uchwały w spr. w spr. zmiany 

Uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 

roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.  

Skarbnik MiG A. Ziental – projekt uchwały w spr. zmian w WPF dot. w załączniku  

nr 1 WPF dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie 

gminy Międzylesie na rok 2021 według stanu na dzień 31 sierpnia br; i w załączniku 

nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. 

“Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Międzylesie”, w 

ramach RPO WD 2014-2020. Planowana realizacja w latach 2021-2023. Limity 

wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2021 – 716 074,70 zł, 2022 – 

709 636,35 zł, 2023 – 942,37 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 426 653,42 zł. 

Ponadto przeniesiono 2 wydatki z bieżących na majątkowe: w 2021 r - 10.204,86, w 

2022 r – 3 766,52 zł, w 2023 r – 942,37 zł. Limity zobowiązań pozostają bez zmian.   

Przewodniczący RM – poinformował, że radni zostali zapoznani z projektem 

uchwały podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 

wczorajszym, na którym uzyskał akceptację całego składu komisji.   

Wobec braku uwag do projektu, przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpił 

do głosowania. 

 

głosowanie w spr. zmiany Uchwały nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 
grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 31 sierpnia 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 
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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 nieobecny 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

Ad. 5 

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

 
Burmistrz MiG T. Korczak – zaprezentował statuetkę Róży Kłodzkiej, jaką gmina 

otrzymała w powiatowym systemie wyróżnień powiatu kłodzkiego. Róża Kłodzka jest 

nagrodą przyznawaną w różnych dziedzinach. Uhonorowane mogą być osoby, 

instytucje oraz organizacje, które w 2020 roku w szczególny sposób zasłużyły się dla 

społeczności powiatu kłodzkiego, a także inwestycje, produkty regionalne lub 

wydarzenia będące najlepszą wizytówką naszego regionu. Kandydatów do nagrody 

mogą zgłaszać organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa, burmistrzowie i wójtowie oraz 

rady gmin z terenu powiatu kłodzkiego, a także starosta kłodzki, członkowie Zarządu 

Powiatu, przewodniczący oraz komisje Rady Powiatu.  

Gminę Międzylesie zgłoszono do konkursu za zrealizowaną inwestycję tj. 

„Remont dwóch domków tkaczy w Międzylesiu”. Remont domków nie był największą 

inwestycją na terenie gminy i powiatu, aczkolwiek argumentem wiodącym było to iż 

uratowano zabytek, tak ważny dla społeczności Międzylesia, który jest „solą naszej 

ziemi”. Domki od zawsze są symbolem naszego miasta. Aktualnie stworzono tam Izbę 

Tkacką, którą można zwiedzać, a oprócz tego domki wykorzystywane są na potrzeby 

organizacji pozarządowych. Ponadto działa tam Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Otrzymane wyróżnienie to zasługa kapituły, ale również Pani Sekretarz A. Kruk za 

przygotowanie zgłoszenia do konkursu. Podsumowując to szczególne wyróżnienie 

stwierdził iż statuetka to także ozdoba, których gmina już kilka zgromadziła na swoim 

koncie, ale również dowód na to iż nie raz, rzeczy małe bywają wielkie. 

 

Burmistrz MiG – nadmienił o programie rządowym Polski Ład. Gmina w pierwszym 

naborze wniosków do programu przygotowała projekty na łączną wartość 30 mln. zł. 
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Dla wszystkich proponowanych przedsięwzięć mamy pozwolenie na budowę i 

dokumentacje projektowe. Aktualnie oczekuje się na analizę i rozstrzygnięcie naboru. 

W skali całego kraju złożono wnioski na ponad 91 mld. zł. Złożone zostały wnioski na 

budowę hali sportowej wraz z parkingiem, na remonty dróg, na remonty świetlic i 

remiz. Przygotowania czynione są także do kolejnej transzy być może zostanie ona 

ogłoszona w październiku i listopadzie. Podejmowane na dzisiejszej  sesji zmiany do 

budżetu to przygotowanie do pewnych działań mających na celu przygotowanie 

dokumentacji do kolejnych naborów. Nadmienił również o spotkaniu samorządowców z 

Panem Premierem M. Morawieckim, który przybliżył założenia programu oraz kwestie 

podziału środków. W spotkaniu uczestniczyła też instytucja Bank Gospodarstwa 

Krajowego, który ma obsługiwać finansowanie Polskiego Ładu. Gmina na chwilę 

obecną ma zerowe zadłużenie wobec czego jesteśmy przygotowani ażeby podjąć nowe 

wyzwania i je realizować.  
 

Radny A. Mendel – zwrócił się z zapytaniem o udzielenie informacji nt. doniesień 

medialnych nt. budowy drogi S8. 

 

Burmistrz MiG – jeśli chodzi o drogę S8, temat toczy się od 98 roku. Wówczas jeszcze  

istniało województwo wałbrzyskie. Kiedy przystępowano do prac nad Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy w ten czas określono pas ziemi, który mógłby 

być przebiegiem obwodnicy i ten pas w planie istnieje. Projektowanie to rzecz bardzo 

czasochłonna lecz na pewno rozpoczęcie jakichkolwiek prac zacznie się od badań 

korytarzowych. Są już przygotowane plany dla gmin: Kłodzko, Bystrzyca Kł; 

Międzylesie. Badania korytarzowe obejmują sam przebieg pod względem technicznym, 

ale też badania przyrodnicze podczas których sprawdza się jakie są warunki 

przyrodnicze podlega to długiej i wnikliwej analizie. Po tym podejmuje się decyzje o 

projekcie technicznym. Dokumentacja budowy S8 to dokument skali państwowej, który 

wymaga na ten czas delikatnego lobbowania. 

 
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 


