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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

PROTOKÓŁ 

XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ  

W MIĘDZYLESIU 

w dniu 13 września 2021 r. (sala nr 14 UMiG) 

Ad. 1 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             

a następnie otworzył XXXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

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

obecnych było 13 radnych.  Podejmowane w tym dniu uchwały są prawomocne.  

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 

lp nazwisko imie status podpis 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW nieobecny   

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF obecny   

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK obecny   

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA obecny   

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT obecny   

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA nieobecny   

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  /s   

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN obecny   
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obecni 13 

wszyscy 15 

procent 86,67 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  
Ad. 2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek  - przystąpił do przedstawienia porządku obrad. 

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

  4.1/ w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.  

5.   Zamknięcie sesji. 

 

Radni nie wnieśli uwag do treści porządku. 

 

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. 

 

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący przystąpił do przegłosowania 

protokołu z poprzedniej sesji. 

 

 
głosowanie 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 13 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 
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PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

3 20 % 

Ad. 4 

4.1/ Przewodniczący RM – przystąpił do otwarcia procesu uchwałodawczego. 

Poinformował, że pierwszy i ostatni projekt przygotowany na dzisiejszą sesję dot. 

zmian w budżecie gminy na rok 2021.  
 

Skarbnik MiG A. Ziental  - przedstawiła projekt informując, że zmian do budżetu 

dokonano w związku ze zwiększeniem dochodów gminy o 3 000 000 zł - są to środki z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez 

Gminę Międzylesie udziałów w zawiązywanej spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

  

Burmistrz MiG T. Korczak – podjęto uchwały w spr. przystąpienia do spółki SIM 

Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na chwilę obecną kilkanaście 

samorządów jest zainteresowana przedsięwzięciem, celem którego jest budowa 

mieszkań na wynajem bez możliwości wykupu oraz z możliwością wykupu. Udziałem 

gminy w spółce jest działka na ul. Warszawskiej i dotacja od państwa w wysokości                  

3 000 000 zł dla tego przedsięwzięcia. Dotacja wpłynęła na konto gminy wobec czego 

wymaga wprowadzenia jej do budżetu, stąd prośba o zwołanie dzisiejszej sesji w trybie 

nadzwyczajnym.  

Jak będzie wyglądała realizacja tego przedsięwzięcia to wszystko na razie w 

teorii, a będziemy przystępować do praktyki. Dzisiaj mieliśmy podpisać akt notarialny, 

na mocy którego spółka byłaby powołana do życia. Aby to się stało przy podpisaniu 

aktu obecni muszą być wszyscy udziałowcy w jednym miejscu, z podpisanymi 

uchwałami i przyjętymi środkami do budżetu. Na chwilę obecną jedna z gmin nie jest w 

stanie tego aktu dzisiaj podpisać wobec czego zostało to przesunięte w terminie na 1 

października br;            

 Będziemy starać się informować o postępach w przedsięwzięciu na bieżąco na 

komisjach, na wspólnych posiedzeniach komisji czy przy każdej innej okazji. 

Wspomniał też iż do celów sprawnego funkcjonowania spółki dokonano podziału 

wewnętrznego gmin w taki sposób, że zgrupowano po kilka gmin, aby mieć 

przedstawicielstwo w spółce. Gmina Międzylesie w tym przedsięwzięciu występuje 

wspólnie z gminą Stronie Śl. i Lądek Zdr. Połączone tak gminy mają ze sobą ściśle 

współpracować Nasz najbliższy sąsiad gmina Bystrzyca Kł do przedsięwzięcia 

dołączyła w późniejszym terminie, wobec czego zgrupowana została z innymi gminami. 

W momencie podpisania aktu będzie wiadomo ile gmin do spółki przynależy 

faktycznie. Spółka na początek będzie wyposażona i to ona będzie decydować o 

budowie i sposobie  budowania, a  potem wynajmie. W sprawie działań w tej materii 

będziemy na bieżąco informować.  

 

Przewodniczący RM - zapytał radnych czy mają jakieś uwagi bądź pytania do projektu 

uchwały? 

 

Uwag nie wniesiono, wobec czego przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i  

przystąpił do głosowania.   
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głosowanie w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 13 września 2021 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 92.31 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

1 7.69 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW nieobecny 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF ZA 

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA 

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA ZA 

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA 

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA nieobecny 

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 WSTRZYMAŁ SIĘ 
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Ad. 5 

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 

 

 
 

 

 


