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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

PROTOKÓŁ 

XLVI  NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W 
MIĘDZYLESIU  ( W TRYBIE STACJONARNYM )                

Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 r. 

 
Ad. 1-2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych,                             
a następnie otworzył XLVI 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. zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
4.2 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu 
       Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary–Dolnik- 
       Międzylesie, 
4.3 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu 
      Kłodzkiego na remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka. 
4.4 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu    
      Kłodzkiego na Przebudowę skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych  
      w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów. 
 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 14 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 nieobecny   

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   

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN obecny   

 

 

obecni 14 

wszyscy 15 

procent 93,33 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  
Przewodniczący RM udzielił głosu Burmistrzowi: 
 
Burmistrz MiG Tomasz Korczak poinformował, że na jego prośbę wynikającą z 
ważnych decyzji finansowych oraz programu została na dziś zwołana sesja o 
charakterze nadzwyczajnym. Podkreślił, że najważniejszą decyzją jaką dziś należy 
podjąć jest zwiększenie środków na Termomodernizację budynku Samorządowego 
Przedszkola w Międzylesiu. Umowa nie została do tej pory podpisana z uwagi na 
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znaczący wzrost kosztów realizacji projektu po przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym. W tej sytuacji Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o 
zwiększenie wysokości przyznanego dofinansowania na realizację projektu o kwotę 
514.814,40 zł. Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie. UM przyznał 
dodatkowe środki w wysokości wnioskowanej przez Gminę.  Otrzymane dotację należy 
wprowadzić do uchwały budżetowej, ponieważ Wykonawca, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę jest z nią związany do 17 kwietnia br. Po tym będzie możliwość 
podpisania umowy z Wykonawcą na remont Przedszkola. Remont ten będzie inny niż 
zwykle, ponieważ będziemy ocieplać budynek metodą od wewnątrz. Będzie to ciekawe 
przedsięwzięcie a także logistycznie trudne zadanie dla pracowników Przedszkola. 
Burmistrz dodał, że pozostałe uchwały są zwieńczeniem wcześniejszych rozmów i 
działań dotyczących współpracy z Powiatem w zakresach zadań powiatowych, które 
teraz zostaną omówione szczegółowo. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący RM poinformował, że protokół z poprzedniej sesji  sporządzono 
i znajduje się w biurze rady oraz jest opublikowany  na stronie  bip/miedzylesie, kto 
chciał mógł się zapoznać z jego treścią. Następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag do 
protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Uwag nie wniesiono, w związku z czym przystąpił do głosowania. 

 

 

głosowanie 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 12 kwietnia 2022 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 
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Ad. 4   
4.1. Przewodniczący RM rozpoczął omawianie projektów uchwał. Poinformował, że 
projekt pierwszej uchwały dotyczy zmian w budżecie Gminy na rok 2022. 
 
Skarbnik MiG Agata Ziental – projekt  niniejszej uchwały wprowadza zmiany 
dotyczące zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 611.814,00 zł na realizację 
projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul 
Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu”. Jest to aktualizacja do wartości uzyskanej po 
przetargu. Po zrealizowaniu inwestycji Gmina otrzyma refundację z budżetu UE w 
kwocie 1.229.155,25 zł jest to 85% wartości inwestycji. Na dziś wprowadzamy 
finansowanie z tytułu przychodów z wolnych środków. 
Kolejna zmiana dotyczy wyodrębnienia w budżecie dotacji podmiotowej dla 
Biblioteki Publicznej MiG Międzylesie na organizowanie i prowadzenie działalności 
kulturalnej oraz z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego, uszkodzonego po 
okresie zimowym.  
Ostatnia zmiana to wprowadzenie do budżetu kwoty 160.000 zł – są to środki z 
Funduszu Pomocowego na organizację doraźnego zakwaterowania, wyżywienia oraz 
zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z Ukrainy.  

 
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 2022. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 12 kwietnia 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 
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Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF nieobecny 

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.   
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na 
odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik na dł. 1,5 km. 

Skarbnik MiG Agata Ziental – oznajmiła, że dotacja celowa dla Powiatu 
Kłodzkiego opiewa na kwotę 750.000 zł. Środki finansowe zostały zapisane w 
Uchwale Rady Miejskiej w Międzylesiu dnia 29 marca 2022 roku. Pani Skarbnik 
dodała, że szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i 
zasady rozliczenia dotacji celowej określone zostaną w odrębnej umowie pomiędzy 
Gminą a Powiatem Kłodzkim. 

Burmistrz MiG T. Korczak – przypomniał jednocześnie, że droga Dolnik-Pisary 
jest ujęta w budżecie od 3 lat. Środki Gminne były przewidziane w ramach Polskiego 
Ładu, następnie droga ta była ujęta na pierwszym miejscu dofinansowania w ramach 
usuwania klęsk żywiołowych. Natomiast Powiat nigdy nie uzyskał środków. Teraz 
plan jest taki, że budowa ma być prowadzona etapami. Nie w całości z Międzylesia 
do Pisar, lecz 1,5 km od Pisar w kierunku Międzylesia przy udziale środków powiatu, 
gminy oraz miejmy nadzieję Nadleśnictwa Międzylesie. Burmistrz podkreślił, iż ma 
zapewnienie, że zostanie rozpoczęta procedura przetargowa, gdyż pieniądze w 
Powiecie są przewidziane. 
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Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący poddał go głosowaniu. 
 

głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik na dł. 
1,5 km. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 12 kwietnia 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF nieobecny 

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 
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14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

4.3. Przewodniczący RM poinformował, że następny projekt uchwały dotyczy  
sprawy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Kłodzkiego na remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka. 

Skarbnik MiG Agata Ziental – powiadomiła, że dotacja celowa dla Powiatu 
Kłodzkiego  dot. ww. projektu uchwały opiewa na kwotę 46.352 zł. Środki finansowe 
zostały zapisane w Uchwale Rady Miejskiej w Międzylesiu dnia 29 marca 2022 roku. 
Pani Skarbnik dodała, że szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz 
przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej określone zostaną w odrębnej 
umowie pomiędzy Gminą a Powiatem Kłodzkim. 

Burmistrz MiG T. Korczak –  tutaj podobnie, droga otrzymała dofinansowanie ze 
Skarbu Państwa, powiat zwrócił się do nas o pomoc finansową i zadanie zostało 
podzielone na 2 lata. W tym roku na pewno będzie ogłoszony przetarg i rozpoczną 
się pierwsze prace. 

 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu. 

 

głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Kłodzkiego na remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 12 kwietnia 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 
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Wyniki imienne 

 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF nieobecny 

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 o kolejnym projekcie uchwały dotyczącym  
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na 
przebudowę skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów. 

Skarbnik MiG Agata Ziental – poinformowała, że dotacja celowa dla Powiatu 
Kłodzkiego  dot. ww. projektu uchwały opiewa na kwotę 100.000 zł. Środki 
finansowe zostały zapisane w Uchwale Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 
grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzylesie na rok 2022. 
Szczegółowe warunki udzielania pomocy określone zostaną w odrębnej umowie 
pomiędzy Gminą a Powiatem Kłodzkim. 

Burmistrz – tak jak zostało już powiedziane obiecaliśmy powiatowi w grudniu 
ubiegłego roku, że udzielimy im takiej dotacji. Dzięki temu Powiat mógł rozpocząć 
procedurę przetargową, wyłonił wykonawcę i rozpoczynamy tą inwestycje. 

 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu. 
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głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Kłodzkiego na przebudowę skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów". 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 12 kwietnia 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 14 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

1 6.67 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF nieobecny 

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. 

Radny Stanisław Szura zasygnalizował problem dotyczący zatrzymywania się 
karetką pogotowia w Rynku w Międzylesiu. Problem wynika z tego, że samochody 
miejscowych mieszkańców blokują parkingi w związku z czym karetka blokuje 
przejazd na drodze głównej. Radny zwraca się o interwencję w tej sprawie                         
i wyznaczenie miejsca do parkowania karetki. 

Burmistrz – poinformował radnego, że wielokrotnie interweniował w tej sprawie. 
Zakazy na Rynku obowiązywały lecz  nie były egzekwowane. Droga jest w zarządzie 
GDDKiA. Stwierdził także, że karetka posiada odpowiednie sygnały dźwiękowe i 
należy w takiej sytuacji z nich korzystać. 
 
 
Ad. 6 
Przewodniczący RM – w związku z wyczerpaniem się tematów obrad i zbliżającym się 
okresem świątecznym złożył z tej okazji życzenia,  podziękował wszystkim za 
przybycie, po czym zamknął obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu.  
 

Protokół sporządziła 
 
     Podinspektor                                     Przewodniczący 

                                                Rady Miejskiej w Międzylesiu 
     Joanna Lubas                      Jerzy Marcinek 
 
 

 
 

 

 

 


