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P R O T O K Ó Ł 

z XX Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu  

z dnia 13 maja 2020 r, obradowanej w trybie zdalnym 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XX Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu – 

obradowaną w trybie zdalnym.  

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych – 

podczas zdalnego posiedzenia sesji obecnych było 15 radnych.   

Podejmowane w tym dniu uchwały miały moc wiążącą.  

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

Lp. nazwisko imię 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 obecny   

11 POLAŃSKI ADAM obecny   

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA obecny   

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW obecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA obecny   
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15 SZURA STANISŁAW 

MAKSYMILIAN 

obecny   

 

 

obecni 15 

wszyscy 15 

procent 100,00 % 

Kworum zostało osiągnięte 

 

Ad. 2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek  - przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

3.1. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

       położonego w obrębie wsi Dolnik, gmina Międzylesie. 

 

3.2. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu  

       zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Kamieńczyk,  

       gmina Międzylesie. 

 

3.3  w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

 

4. Wnioski i zapytania. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

Radni nie wnieśli uwag do treści porządku.  

 

Ad. 3 

3.1/ Przewodniczący RM rozpoczął omawianie projektów uchwał. Poinformował, że 

projekt pierwszej uchwały dot. w spr. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dolnik, gmina Międzylesie. Do  

przedstawienia projektu poprosił Burmistrza MiG.  

 

Burmistrz MiG T. Korczak - przedstawił proponowany projekt uchwały, informując, 

że na wczorajszym Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej projekt został 

szczegółowo omówiony. Sprawa przekształcenia dot. działki nr 51 o pow. 20 arów we 

wsi Dolnik. Całe postępowanie o przekształcenie rozpoczęto w kwietniu ubiegłego roku, 

a skończono w marcu tego roku. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podjętą w sierpniu 

2018 roku w spr. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
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Przestrzennego można było przekształcić w/w działkę na działkę budowlaną - zabudowa 

rozproszona, z uwzględnieniem warunków architektonicznych dla naszego terenu. 

Działka została przekształcona na wniosek osoby prywatnej. 

 

Przewodniczący RM – przedstawił opinię pozytywną Wspólnego Posiedzenia Komisji 

w spr. projektu uchwały. 

 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w obrębie wsi Dolnik, gmina Międzylesie. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 13 maja 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych 

głosów 

15 100 % 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

0 0 % 

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 ZA 

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 

 

3.2. Przewodniczący RM przystąpił do omawiania projektu uchwały w spr. 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie. 

Burmistrz MiG T. Korczak - przedstawił proponowany projekt uchwały, informując, 

że w przeciwieństwie do poprzedniej uchwały, która kończy proces zmiany 

przekształcenia terenu tak też ta uchwała ma charakter rozpoczynający proces zmiany 

do planu. Uchwała dot. dwóch działek o nr 187 o pow. 6,0 ha – będąca własnością 

osoby fizycznej oraz działki nr 200/2 o pow. 1,0 ha – należąca do gminy. Działka nr 

187 jest własnością osoby fizycznej i na wniosek osoby fizycznej ma zostać 

przekształcona, natomiast działka nr 200/2 jest własnością gminy. Nie wiadomo 

jeszcze jaki będzie proces przekształcenia ponieważ jest to skomplikowany proces, 

aczkolwiek działania zmierzają w kierunku przekształcenia terenu pod zabudowę 

letniskową mieszaną. Zmiana ta daje możliwość głębszego zagospodarowania obszaru 

w obrębie Kamieńczyka.  

 

Przewodniczący RM – przedstawił pozytywną opinię w spr. projektu uchwały, 

rekomendowaną na Wspólnym Posiedzeniu Komisji.                

 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie 

Kamieńczyk, gmina Międzylesie. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 
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data 13 maja 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych 

głosów 

15 100% 

WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

0 0 

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 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 
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3.2. Przewodniczący RM – przedstawił ostatni projekt uchwały w spr. zmian w budżecie 

gminy na rok 2020. 

 

Skarbnik MiG A. Ziental – przedstawiła zmiany do budżetu ujęte w niniejszym 

projekcie uchwały dot.: 

-wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji i rozbudowy 

oświetlenia ulicznego w gminie Międzylesie i budowy instalacji OZE na budynku 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. 

Zmiany dot. również wprowadzenia do budżetu środków z budżetu UE w wysokości 

499 034 zł z tyt. zwrotu wydatków poniesionych za zrealizowane projekty w 2018 i 2019 

roku tj. Narciarstwo biegowe, Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-

czeskim, Remont Domów Tkaczy. 

Kolejne zmiany dot.: zmniejszenia dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej 

o 32 228 zł oraz zmniejszenia wpływów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych 

o kwotę 1430 zł. Zmniejszenia te wynikają z ostatecznych kwot obliczonych dla gminy 

zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.  

Następne zmiany dot. wyodrębnienia w budżecie dotacji w wysokości 30 000 zł dla 

Funduszu Wsparcia Policji i Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie 

zakupu samochodu typu SUV na potrzeby Posterunku Policji w Międzylesiu. 

Wszystkie zmiany omówiono dzień wcześniej na Wspólnym Posiedzeniu Komisji 

Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący RM – zarekomendował opinię Wspólnego Posiedzenia Komisji w spr. 

niniejszego projektu uchwały.  

  

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym, 

odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

 

 

głosowanie w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 13 maja 2020 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % uprawnionych 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych 

głosów 

15 100% 
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WSTRZYMAŁO 

SIĘ 

0 0 % nieoddanych 

głosów 

0 0 % 

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 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. 4 

Przewodniczący RM ogłosił zakończenie procesu uchwałodawczego i przystąpił 

do zgłaszania wniosków i zapytań. 

 

Radny A. Mendel – zwrócił się z zapytaniem w spr. przedstawienia informacji nt. 

odbioru śmieci na terenie gminy w okresie ostatnich 3 miesięcy od wejścia w życie 

nowych uregulowań? 

 

Burmistrz MiG – w odpowiedzi poinformował, że po reformie segregacja przebiega 

całkiem nieźle, aczkolwiek powiedzieć można, że przewrócił się rynek odbioru odpadów 

na ternie całego kraju. Jest problem ze zbyciem śmieci wysegregowanych. Odpady 
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zbierane od mieszkańców muszą być odpowiednio wysegregowane. W związku z tym 

często na terenie ZUK są one jeszcze dodatkowo segregowane, co nie powinno mieć 

miejsca, gdyż odpady powinny być na bieżąco odprowadzane. Firmy odbierające 

poszczególne sorty nie chcą odbierać śmieci segregowanych ponieważ stało się to mocno 

nieopłacane. Nieraz widać pewne zakłócenia w sposobie odbioru odpadów od 

mieszkańców, polegające na tym, że odpady wysegregowane wrzucane są razem ze 

zmieszanymi, dzieje się tak dlatego, aby potem na placu je odpowiednio przygotować do 

odbioru. Na chwilę obecną nie wiemy na ile jest to jest powód pandemii, na ile 

spowodowane jest to brakiem rynku środków wtórnych w skali kraju, bądź też całkowitą 

niewydolnością rynku w czasie zastoju gospodarczego. Temat ten monitorujemy i 

obserwujemy na bieżąco. Niewątpliwie też znacznie ma zwiększenie się ilości 

odbieranych odpadów. Stan ten może wynikać z tego, że dużo mieszkańców 

przebywających w domach w okresie kwarantanny robi porządki w swoich otoczeniach.  

Niestety często też odpady z gospodarstw domowych wywożone są w różne 

nieodpowiednie miejsca i tym samym tworzą się tzw. dzikie wysypiska, które występują 

na terenie naszej gminy, a z którymi staramy się walczyć. Każde usuwanie dzikich 

wysypisk  generuje kolejne koszty co dotykać będzie to również mieszkańców. Na terenie 

naszej gminy  mamy też sporo osób przyjezdnych, które schroniły się na czas 

kwarantanny. Nie rzadko zdarza się, że osoby przyjezdne próbują wyrzucać odpady do 

gniazd zlokalizowanych przy drogach. Takie sytuacje również mają wpływ na 

rozszczelnienie systemu. Nowe uregulowania doprowadziły do tego, że wcześniej 

ogólnodostępne śmietniki pozamykano na kłódki i porobiono gniazda prywatne, przez to 

zdarzają się przypadki zaśmiecania i podrzucania odpadów i dot. to zarówno 

przyjezdnych, ale i miejscowych. Przy założeniu, że 95% mieszkańców wzorowo 

wywiązuje się ze swoich obowiązków, to zdarzają się osoby, które bardzo lekko traktują 

temat, a nawet można twierdzić iż wprost przez złośliwość niektóre rzeczy są robione. 

Dlatego też w imieniu swoim i Zakładu usług komunalnych prosił, aby takie sytuacje 

zgłaszać. Korzystając z tego, że sesja ma charakter oficjalny, jest filmowana                                     

i udostępniona mieszkańcom podziękowania skierował do wszystkich mieszkańców 

gminy za okres pełnej mobilizacji podczas pandemii. Podziękowania skierował także do 

radnych, którzy kontaktują się z mieszkańcami, sołtysów będących zawsze na pierwszej 

linii frontu, wszystkim służbom, które w okresie najtrudniejszym zawsze wykonywały 

swoje zadania, pracownikom urzędu, OPS, MGOK, Biblioteki, wszystkim instytucjom 

gminnym, pracownikom służby zdrowia, Policji. Następnie korzystając ze sposobności 

złożył życzenia wszystkim pielęgniarkom z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym 

Dnia Pielęgniarki. Wszyscy poprzez dyscyplinie jaką mamy i musimy mieć przetrwamy 

ten trudny okres. Następnie oświadczył, że pierwszy raz w historii sesja Rady 

organizowana jest w trybie zdalnym. To że dzisiaj doszło do tej sesji to efekt wcześniej 

organizowanych spotkań z radnymi za co dziękował radnym i organizatorom. Ponadto 

duże podziękowania za trud i ryzyko zorganizowania takiej sesji skierował do 

Przewodniczącego Rady. Musimy mieć świadomość, że spotkanie odbywa się przy 

pomocy środków technicznych, które mogą nieraz zawieść. Z drugiej strony musimy być 

przygotowani, do podejmowania działań w każdym okresie i w każdej chwili. Musimy 

podejmować działania, gdyż gmina nie może popaść w okres kwarantanny musi stale  

funkcjonować, a organy władzy tj. władza uchwałodawcza – Rada i władza wykonawcza 

- Burmistrz i urząd oraz służby do pomocy Burmistrzowi, muszą podejmować decyzję. 

Jak już wcześniej komunikowano podjęto decyzję o uruchomieniu żłobka i przedszkola. 

Jest to bardzo trudna decyzja, w znacznym stopniu podejmowana jednoosobowo ze 

wszystkimi plusami, minusami oraz świadomością zagrożeń jakie ze sobą niesie. W 

miarę możliwości będziemy uruchamiać inne dziedziny życia publicznego. Wspomniał o 
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zakazie wstępu na place zabaw, który w dalszym ciągu obowiązuje, a na których zaczyna 

widywać się bawiące się dzieci. Apelował do rodziców o zakazie oraz aby w dalszym 

ciągu zachowywać szczególną ostrożność. Obecnie dużym problemem mieszkańców 

pracujących na terenie Republiki Czeskiej jest możliwość powrotu do pracy przez 

zamkniętą granica w Boboszowie. Dlatego też oświadczył iż staramy się zrobić jak 

najwięcej w tym kierunku. Nie ma dnia, aby nie kontaktowano sie w tej sprawie z 

decydentami z Warszawy, celem uruchomienia przejścia w Boboszowie, choćby na  

szczególnych warunkach tylko dla pracowników zatrudnionych w Republice Czeskiej. O 

wszystkich tych sprawach staramy się państwa informować na bieżąco m.in za pomocą 

aplikacji gminnej. Zachęcił  wszystkich, którzy jeszcze nie mają aby tę aplikację pobrać, 

ponieważ informacje jakie tam są publikowane to informacje sprawdzone, policzone i 

wiarygodne. Nie są to tzw. newsy, a informacje które mają być pewne, ponieważ w 

czasach niepewnych nie ma nic lepszego jak pewna informacja. 

 

Przewodniczący RM – podziękował Burmistrzowi za wystarczający przekaz. Następnie 

podziękował wszystkim radnym biorącym udział tej sesji za dyspozycyjność i 

uczestnictwo, a także za przygotowanie sesji organizatorom Panu M. Glińskiemu                            

i Pani A. Nalborczyk. Następnie przypomniał, że zbliża się termin przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok i w związku z tym zachodzi potrzeba 

zorganizowania w najbliższym czasie posiedzenia Komisji Rewizyjnej (w trybie 

zdalnym), jako merytorycznej do opiniowania sprawozdania. W związku z tym proszę o 

ustalenie terminu tego spotkania w porozumieniu z Panią Nalborczyk. 

 

Ad. 5 
Przewodniczący RM w związku z wyczerpaniem się tematów obrad podziękował 

wszystkim za aktywną obecność i zamknął obrady XX Sesji Rady Miejskiej w 

Międzylesiu.  

 

Protokół sporządziła       

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Inspektor ds. Obsługi RM      w Międzylesiu 

Aleksandra Nalborczyk      Jerzy Marcinek 


