
  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYLESIU 
informuję, że w dniu 30 listopada 2021 r.  

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

plac Wolności 1, odbędzie się 

 

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1/ w spr. podatku od nieruchomości, 

5.2/ w spr. opłaty targowej, 

5.3/ w spr. podatku od środków transportowych,  

5.4/ w spr. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z  

       dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie  

       odpadami komunalnymi.  

5.5/ w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  

       komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy  

       Międzylesie. 

5.6/ w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

5.7/ w spr. dotacji dla powiatu kłodzkiego na utworzenie nowej instalacji systemu  

               informatycznego COMARCH - ERGO i konfiguracji systemu.  

5.8/ 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. 

5.9/ w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej  

       Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu  

       pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

5.10/ w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  

       Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Międzylesie na lata  

       2021-2025. 

5.11/ w spr. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Międzylesie na lata  

                 2022-2024. 

5.12/ w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone   

                 schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym. 

6. Wnioski i zapytania. 

    8. 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 poz. 374.). 


