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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

PROTOKÓŁ 

XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 
w dniu  29 marca 2022 r. (sala nr 14 UMiG) 

Ad. 1-2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             
a następnie otworzył XLV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

Przewodniczący RM 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. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
       położonego w obrębie Gajnik.  
4.2. w spr. przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i  
       kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie. 
4.3. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania  
       przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamieńczyk, gmina  
       Międzylesie. 
4.4. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
       przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Długopole Górne.  
4.5. w spr.  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
       zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2022 rok 
4.6. w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
       Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzylesie na lata  
       2022-2025. 
4.7. w spr. wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  
       Rady Miejskiej oraz wysokości diet dla Przewodniczących Komisji i radnych  
       Rady Miejskiej w Międzylesiu.  
4.8. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
4.9. w spr. zmiany uchwały Nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z    
       dnia 21.12.2021 r. w spr. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
       Międzylesie. 
5. Wnioski i zapytania. 

    6. Zamknięcie sesji.  
 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
 
Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji 
obecnych było 15 radnych.  Podejmowane w tym dniu uchwały są prawomocne.  
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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 obecny   

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 15 

wszyscy 15 

P4rocent 100,00 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  
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 wniesiono, w związku z czym przystąpił do głosowania.  
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głosowanie 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

0 0 % 

Ad. 4   
4.1/ Przewodniczący RM rozpoczął omawianie projektów uchwał. Poinformował, że 
projekt pierwszej uchwały jest w spr. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik. 
 
Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że projekt dot. procesu zakańczającego 
procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o pow. 2,30 ha 
położonej w miejscowości Gajnik. Zgodnie z załącznikiem graficznym działka będzie 
posiadała cztery przeznaczenia zgodnie z symbolami: MNU1, MNU2 czyli to będą 
tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, RL1 i RL2 tereny ekstensywnych 
użytków rolnych, KDD tereny dróg publicznych w klasie dojazdowej i KDW tereny 
dróg wew. ogólnodostępnych. W zapisach planu określono minimalną powierzchnię 
działki podlegającej podziałowi i ta pow. nie może być mniejsza niż 0,12 ha, front 
działki nie może być krótszy niż 25 m, a minimalna szerokość drogi wewnętrznej która 
będzie wydzielona dla tej działki to będzie 6 m. W planie ustalono stawkę procentową 
z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10% dla symboli MNU. 
 
Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię składu wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej w spr. projektu. 
 
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 dla obszaru 
położonego w obrębie Gajnik. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 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 

 
4.2/ Przewodniczący RM poinformował, że następny projekt uchwały jest w spr. 
przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie. 
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Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że do urzędu wpłynął wniosek właściciela 
działki o zmianę studium, a w późniejszym etapie zmianę planu dla działki położonej 
w Niemojowie o pow. 0,56 ha. Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania 
przestrzennego i stadium w/w nieruchomość posiada przeznaczenie jako tereny rolne, 
a właściciel działki wnioskował o zmianę tego terenu pod zabudowę. 
 
Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię składu wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej w spr. projektu. 
 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w spr. przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 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 
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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 

4.3/ Przewodniczący RM poinformował, że następny projekt uchwały jest w spr. 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie. 
 
Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że projekt dot. zmiany przeznaczenia 
działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położonej w 
Kamieńczyku o pow. 1 ha. Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania 
przestrzennego jak i ze studium ta działka w części posiada przeznaczenie zabudowa 
mieszkaniowa wolnostojąca jednorodzinna lub bliźniacza oraz pozostałej części jako 
tereny rolne. Właściciel działki wnioskował o zmianę przeznaczenia dla całej 
powierzchni gruntu na zabudowę mieszkaniową. 
 
Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię składu wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej w spr. projektu. 
 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu. 

 

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

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 
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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 

4.4/ Przewodniczący RM poinformował, że następny projekt uchwały dot. 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrębie Długopole Górne. 
 
Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że projekt w czerwcu tamtego roku 
przyjęta została uchwała dot. zmiany stadium zagospodarowania przestrzennego dla  
trzech działek położonych w Długopolu Grn. o łącznej pow. 55 ha. Zmiana 
przeznaczenia terenu ma być z terenów rolnych na farmę fotowoltaiczną. Na dzień 
dzisiejszy firma planistyczna prowadząca procedurę jest po pierwszych opiniach i 
uzgodnieniach, które są pozytywne co pozwala na zmianę przeznaczenia terenu pod 
farmę fotowoltaiczną, wobec czego przyjęcie niniejszego projektu jest w tym 
przypadku zasadne.  
 
Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię składu wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej w spr. projektu. 
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Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący poddał go głosowaniu.  
 

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

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 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 
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15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.5. Przewodniczący RM poinformował, że następny projekt uchwały dot. przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2022 rok. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt 
Rad Miejska w terminie do końca marca ma obowiązek przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Międzylesie. I tak jak w poprzednich latach tak też w tym roku odławianiem 
bezdomnych zwierząt, umieszczeniem ich w schronisku oraz sprawowaniem nad  nimi 
opieki zajmować się będzie schronisko dla zwierząt położone w Kłodzku. Zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt realizowane będzie przez Przychodnię Weterynaryjną w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Program realizowany będzie w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy 
na rok 2022 w wysokości 32 000 zł, w tym: 16 450 zł na zadania związane z 
bezdomnymi zwierzętami odławianiem                                      i umieszczaniem ich w 
schronisku 15 550 na pozostałe zadania objęte programem.  

 
Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię składu wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej w spr. projektu. 
 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2022 rok 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

0 0 % 

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 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 

4.6 Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt dot.  Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Międzylesie na lata 2022- 2025. 
 
Kier. OPS A. Łąk – poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu 
publicznym wprowadzono szereg zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości I 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek 
przyjęcia w terminie do końca marca br; należy przyjąć i wprowadzić w życie  wspólny 
program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzylesie, który obowiązywał będzie przez 
kolejne 4 lata w okresie od 2022 do 2025 roku. Program został szczegółowo omówiony 
podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady. Przypomniała jednak iż są to nasze 
programy, które obecnie połączono w jeden program przeciwdziałania alkoholizmowi 
i przeciwdziałania narkomanii dodając również uzależnienia behawioralne. Nie 
zmienił się sposób finansowania programu tj. z zezwoleń na sprzedaż napoi 
alkoholowych.  
 
Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię składu wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej w spr. projektu. 
 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu. 
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głosowanie w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzylesie na lata 2022- 2025. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 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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4.7 Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt dot. wysokości ryczałtu 
dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz wysokości diet 
dla Przewodniczących Komisji i radnych Rady Miejskiej w Międzylesiu.  
 
Sekretarz MiG A. Kruk - przygotowany został kolejny projekt uchwały w spr. 
ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz wysokości diet dla 
Przewodniczących komisji i radnych Rady Miejskiej. Projekt zawiera bardziej 
szczegółowe zapisy dot. ustalania wysokości diet dla radnych i ryczałtu dla 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady z uwzględnieniem przypadków 
nieobecności radnych, w zakresie sposobu ich naliczania. Projekt był szczegółowo 
omówiony na posiedzeniu komisji, w związku z tym zwraca się o jego pozytywne 
przyjęcie.  
 
Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię składu wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej w spr. projektu. 
 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu. 
 

głosowanie w spr. wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz wysokości diet dla Przewodniczących Komisji i radnych Rady 
Miejskiej w Międzylesiu. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 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 
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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 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 

4.8. Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt dot. w spr. zmian w 
budżecie gminy na rok 2022. 

 
Skarbnik MiG A. Ziental – projektem niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w 
zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu, w zakresie m.in.: 
-Zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych dla ZGKiM w 2021 r. na 
gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym oraz oczyszczanie ścieków w 
kwocie 28.885,07 zł.  
 
- otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminy w kwocie 
8 920 zł.  
- otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Lądek Zdrój na zakup suszarki do prania dla 
uchodźców z Ukrainy w kwocie 3000 zł. 
 
-zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 81 158 zł wynikającej z 
ostatecznej kwoty subwencji przyznanej na 2022 rok.  
 
-po stronie wydatków wprowadza się nowe zadania tj.: 
  - Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 
 
-remont i konserwacja zabytku nieruchomego – Gołębnika Różanka 1 w zakresie prac 
budowalnych, konserwatorskich i restauratorskich.     
 
-zwiększa się dotację dla powiatu kłodzkiego o kwotę 250 000 zł na zadanie pn. 
“Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odc. Pisary-Dolnik- Międzylesie”. 



14 
 

 
-wyodrębnia się w budżecie dotację dla powiatu kłodzkiego w kwocie 46 352 zł na 
zadanie “Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka”.    
 
-kolejna dotacja dla OSP w Domaszkowie w kwocie 10 000 zł na zakup sprzętu i 
wyposażenia. 
 
-następna dotacja to dla ZGKiM Międzylesie w kwocie 60 000 zł na zakup sprzętu 
komunalnego. 
 
-wprowadza się zmiany w planie przychodów I kosztów ZGKiM W Międzylesiu 
polegające na dostosowaniu do wprowadzonego system monitorowania usług 
publicznych. Korekta dot. wyodrębnienia rozdziałów w zakresie prowadzonej 
działalności w podziale na rozdziały usługowe i podmiotowe.  
 
-zwiększa się przychody budżetu o kwotę 500 000 zł z tyt. wolnych środków.  
 
Wszystkie zmiany ujęte w niniejszej uchwale szczegółowo omówiono na Wspólnym 
posiedzeniu Komisji w dniu wczorajszym.  
 
Przewodniczący RM - przedstawił pozytywną opinię składu wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej w spr. projektu. 
 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu. 
 

 
głosowanie 

w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

0 0 % 

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 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 

4.9. Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt dot. zmiany uchwały Nr 
XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21.12.2021 r. w spr. przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzylesie. 
 
Skarbnik MiG A. Ziental – w projekcie w załączniku nr 1 - Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Międzylesie na lata 2022-2026 wprowadza się zmiany: 
- Dostosowano wartości finansowe w zakresie dochodów i wydatków wynikające ze 
zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Międzylesie na rok 2022 według stanu na 
dzień 29.03.2022 r. Dochody budżetu wynoszą 26 420 849,57 zł, w tym bieżące w kwocie 
30 123 308,57 zł oraz majątkowe w kwocie 6 297 541 zł. Wydatki budżetu wynoszą 41 
448 562,57 zł, w tym bieżące w kwocie 30 085 577,21 zł oraz majątkowe w kwocie 11 
362 985,36 zł. Zmiany w przychodach budżetu dotyczą zwiększenia wolnych środków o 
kwotę 500 000 zł. Przychody ogółem po zmianie wynoszą 6 162 689 zł, w tym: 4 470 
422 zł - kredyty, 500 000 zł - środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 1 192 267 zł - 
wolne środki (w tym 692 267 zł pochodzących z tytułu środków na uzupełnienie 
subwencji ogólnej w 2021 roku.). W zakresie rozchodów budżetu nie dokonano zmian. 
Rozchody wynoszą 1 134 976 zł. z tytułu spłaty kredytów.  
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głosowanie spr. zmiany uchwały Nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 
21.12.2021 r. w spr. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 29 marca 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 15 100 % pula głosów 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 
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15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

Ad. 5  
Przewodniczący RM przystąpił realizacji pkt. 5 - do zgłaszania wniosków i zapytań. 
 
Burmistrz MiG - wczoraj dokładnie omówiono na komisji temat dot. pomocy na 
terenie naszej gminy dla uchodźców z Ukrainy. Podziękowania skierował do 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy za ofiarność, za chęć pomocy, za przyjmowanie 
do swoich domów uchodźców, za dary które zostały przekazane, za środki finansowe, 
za zaangażowanie. Temat jest ważny i ma charakter długofalowy i będzie się 
odzwierciedlał się w przyszłych uchwałach budżetowych, ma tu na myśli zmiany do 
budżetu, ponieważ są to też koszty. Jesteśmy prz0079xgotowani na takie działania. 
Trwa akcja nadawania pesli. ok. 186 osób przebywających u nas mieszkańców Ukrainy 
ma ten pesel już nadany, a ogólnie na terenie gminy przebywa ok. 200 osób ten stan 
się ciągle zmienia, gdyż uchodźców przybywa ubywa. Część tych osób jest jeszcze nie 
zarejestrowana. Wykonano zdjęcia dla uchodźców przyjmowane są dzieci do szkół i 
przedszkoli jak temat będzie miał charakter długofalowy będziemy starali się te 
zagadnienia rozwiązywać na bieżąco i ewentualnie długofalowo. Na forum rady 
jeszcze raz przekazał podziękowania dla wszystkich którzy zaangażowali się w pomoc 
i prosić aby nasz entuzjazm i empatia nie miały charakteru zrywu bo jeśli będzie to 
miało charakter długofalowy potrzebny jest nam zorganizowany wysiłek naszego 
społeczeństwa z terenu gminy i też będziemy na bieżąco rozwiązywać narastające z 
tego tyt. problemy zagadnienia, które zawsze są kiedy pojawiają się nowe zadania.  
 
Ad. 6 
Przewodniczący RM – w związku z wyczerpaniem się tematów obrad i zbliżającym się 
okresem świątecznym złożył z tej okazji życzenia, po czym podziękował wszystkim za 
przybycie i uczestniczenie po czym zamknął obrady XLV Sesji Rady Miejskiej w 
Międzylesiu.  

 

Protokół sporządziła 
 
Inspektor ds. Obsługi RM            Przewodniczący 
       w Międzylesiu     Rady Miejskiej w Międzylesiu 
Aleksandra Nalborczyk       Jerzy Marcinek 


