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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 
 

PROTOKÓŁ 

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

Z DNIA 26 KWIETNIA 2022 r. 
 

Ad. 1-2 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Marcinek  powitał wszystkich 
zgromadzony,  a następnie otworzył XLVII Nadzwyczajną 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. udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem                         
          zbrojnym na terytorium tego państwa. 

4.2 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
4.3 w spr. zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z         
     dnia 18 grudnia 2020 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 13 radnych.  Podejmowane w tym dniu uchwały są prawomocne.  
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LISTA RADNYCH OBECNYCH NA POSIEDZENIU 

 

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 nieobecny   

 

obecni 13 

wszyscy 15 

procent 86,67 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  
 
Ad. 3 
Przewodniczący RM poinformował, że protokół z poprzedniej sesji sporządzono, 
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. 
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głosowanie 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

    jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

     wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 kwietnia 2022 r.   

    typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

 

Ad. 4   

4.1. Przewodniczący RM rozpoczął omawianie projektów uchwał. Poinformował, że 
projekt pierwszej uchwały dotyczy udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 
Skarbnik MiG Agata Ziental – podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest 
koniecznością upoważnienia Burmistrza do realizacji zadań nałożonych przez 
Państwo ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Projekt 
uchwały określa zakres, w jakim gmina może zapewnić pomoc polegającą na: 

 
1) zorganizowaniu, prowadzeniu i udzielaniu doraźnej pomocy,  
2) tymczasowym zakwaterowaniu, 
3) zapewnieniu wyżywienia,  
4) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz    
    innych produktów i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy, 
5) zorganizowaniu pomocy humanitarnej, w tym transportu darów,  
6) zapewnieniu pomocy w zakresie komunikacji językowej,  
7) udzieleniu niezbędnej pomocy psychologicznej,  
8) zorganizowaniu zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji   
    społecznej,  
9) doradztwie oraz wsparciu organizacyjnym, rzeczowym i finansowym w dostępie  
    do usług publicznych w zakresie pomocy społecznej i oświaty,  
10) udzielaniu wsparcia organizacyjnego w dostępie do pomocy świadczonej przez  
      organy państwa, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe  
      na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12   
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      marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
      zbrojnym na terytorium tego państwa,  
11) zapewnieniu transportu niezbędnego do realizacji zadań określonych powyżej.  
 

Radny Artur Mendel zadał pytanie Burmistrzowi jak na chwilę obecną wygląda 
pomoc dla obywateli Ukrainy. 

 
Burmistrz MiG T. Korczak podał do wiadomości, że obecnie w naszej gminie 
przebywa ok. 200 obywateli Ukrainy. Są to ludzie którzy mają prawo do 
przemieszczania się wobec czego stan ten nieustannie się zmienia. Peseli zostało 
wydanych też ok. 200. Jeżeli chodzi o kwestię wypełniania obowiązku szkolnego, 
część dzieci korzysta z nauczania w trybie zdalnym, część zaś przyjęto do 
istniejących klas. Natomiast do przedszkola i żłobka będą przyjmowane dzieci 
rodziców, którzy podejmą zatrudnienie. Dodał, że na chwilę obecną można 
zwiększyć liczbę uczniów w szkołach, lecz jeśli sytuacja będzie się przedłużać od 
nowego roku szkolnego trzeba będzie podjąć nowe decyzje co do procesu edukacji 
dzieci z Ukrainy oraz organizacji roku szkolnego. Poinformował również, że będą 
środki na udzielenie pomocy psychologicznej, która jest im bardzo potrzebna co 
wynika z sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli.  
Burmistrz oznajmił również, że kontaktował się z Urzędem Pracy w sprawie 
możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy. Mają być wprowadzone w tej kwestii 
zmiany w przepisach, aby móc zatrudniać te osoby na staże czy roboty publiczne.  
 
Nie wniesiono więcej uwag w związku z czym przewodniczący po wcześniejszym,            
odczytaniu treści projektu uchwały poddał go głosowaniu: 
 
 

głosowanie w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 

   jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

   wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 kwietnia 2022 r.   

   typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 
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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 nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN nieobecny 

 
4.2. Przewodniczący RM poinformował, że następny projekt dotyczy zmian w       
       budżecie gminy na rok 2022. 

 
Skarbnik MiG Agata Ziental – w projekcie tym wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) Zwiększa się dochody o kwotę 132.610,00 zł z tytułu środków z Funduszu 
Pomocy na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca 
zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno-bytowej dla 
osób przybyłych z Ukrainy. 

2) Zwiększenie dochodów o kwotę 68.547,25 zł, w tym 59.600,00 zł  z tytułu 
środków na wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na uchodźca 
z Ukrainy, natomiast 4.400,00 z tytułu środków na udzielenie niezbędnej 
pomocy psychologicznej dla osób przybyłych z Ukrainy oraz 4.547,25 zł z 
tytułu refundacji wydatków na wyrobienie numeru PESEL dla obywateli 
Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. 

3) Zwiększa się dochody o kwotę 5.074,00 zł z tytułu środków na realizację 
dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i 
opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 

4) Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 432.096,04 na 
projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie 
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Międzylesie”. Zwiększenie wynika z zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego 
do przetargu.  

W uchwale budżetowej w § 14 dotyczącym upoważnień dla Burmistrza dodaje się 
kolejne tj.: w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 
upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków 
budżetu, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 
budżetowej – na podstawie tego upoważnienia kolejne środki na pomoc dla Ukrainy 
będą mogły być wprowadzane do budżetu w drodze zarządzenia Burmistrza. 

 
 

Radni nie wnieśli uwag w związku z tym przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu: 
 

głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

   jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

   wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 kwietnia 2022 r.   

    typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

 

Podsumowanie 

 

status ilość procent status ilość procent 

 ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

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 
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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 nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN nieobecny 

 

4.3. Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt uchwały dotyczy  
zmiany uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 
grudnia 2020 roku w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzylesie. 

Skarbnik MiG Agata Ziental – przedstawiła wprowadzone zmiany: 

I.  W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Międzylesie na lata 2022-2026: dostosowano wartości finansowe w 
zakresie dochodów i wydatków wynikające ze zmian wprowadzonych w 
budżecie Gminy Międzylesie na rok 2022 według stanu na dzień 
26.04.2022 r. 

Zmiany w przychodach budżetu dotyczą zwiększenia wolnych środków o kwotę 
432.096,04 zł. Przychody ogółem po zmianie wynoszą 7.226.599,04 zł. 

II. W załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF:                                          
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych – zwiększono przedsięwzięcie pn.: 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie 
Międzylesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o 
kwotę 432,096,04 zł. Określono limity wydatków majątkowych na rok 
2022 w kwocie 1.857.807,09 zł oraz na rok 2023 w kwocie 942,37 zł. 
Łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.858.749,46 zł. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z tym przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu: 

 
głosowanie w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 

grudnia 2020 roku w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Międzylesie. 
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    jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

     wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 26 kwietnia 2022 r.   

   typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

 ZA 13 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

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 nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN nieobecny 
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Ad. 5  
Przewodniczący RM ogłosił zakończenie procesu uchwałodawczego i zapowiedział 
możliwość zgłaszania wniosków i zapytań. 
 
Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań przez radnych. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący RM – w związku z wyczerpaniem się tematów obrad podziękował 
wszystkim za przybycie i uczestniczenie po czym zamknął obrady XLVII 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu. 
 

Protokół sporządziła 
 
Joanna Lubas                                                                                                                         
                                                                                       Przewodniczący 
                                             Rady Miejskiej w Międzylesiu 

                                          
                                                                                           Jerzy Marcinek 
 
 

 
 

 

 


