
  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 
 

Informuje, że w dniu 25 października 2022 r.  
o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,  

plac Wolności 1, odbędzie się w trybie stacjonarnym 
 

LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 
 

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 sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu wraz z informacją                     
           o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania  
           planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. 
    4.2/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
    4.3/ w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia  
           2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie. 
    4.4/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
           dla obszarów położonych w obrębie Domaszków i obrębie Nowa Wieś. 
    4.5/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
           przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Smreczyna dz. nr ewid. 20 i 172/2.         
    4.6/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
           dla obszarów położonych w obrębie Gajnik i obrębie Nagodzice. 
    4.7/ zmieniająca uchwałę w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
           komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Międzylesie. 
    4.8/ w sprawie udzielenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej             
           nr 123/12 o pow. 6,73 ha, obręb Nowa Wieś. 
    4.9/ w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 170 o pow.  
           0,06 ha, obręb Długopole Górne. 
    4.10/ w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Międzylesie wkładu niepieniężnego   
             do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Sudety spółka z ograniczoną  
             odpowiedzialnością w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej                              
             w Gminie Międzylesie. 
    4.11/ w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie. 
    4.12/ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Międzylesie do Stowarzyszenia  
             „Porozumienie Gmin Górskich RP”.  
    5. Informacja nt. składanych oświadczeń majątkowych za 2021 r. 
    6. Wnioski i zapytania. 
    7. Zamknięcie sesji.    
  

                                                                                                        Przewodniczący                                
 Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                    

                 Jerzy Marcinek 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane 
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 
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