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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 
 

PROTOKÓŁ 
LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU                    

( W TRYBIE STACJONARNYM ) Z DNIA                              
27 WRZEŚNIA 2022 r. 

 
   Ad. 1 
 
   Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Marcinek  powitał wszystkich      
   zgromadzonych, a następnie otworzył LII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu.  
 
   Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji       
   uczestniczyło 13 radnych.  Podejmowane w tym dniu uchwały miały moc wiążącą.  

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 nieobecny   

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN obecny   

10 MOKRA JANINA obecny   

11 POLAŃSKI ADAM obecny   

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA obecny   

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA obecny   

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN obecny   
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obecni 13 

wszyscy 15 

procent 86,67 % 

Kworum zostało osiągnięte 

  
Ad. 2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek - przedstawił 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 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
               obszaru położonego w obrębie Gajnik, działka nr ewid. 70. 
        5.2/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
               obszarów położonych w  obrębie Goworów i Michałowice. 
        5.3/ w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu  
               zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie   
               Międzylesie i Roztoki,  gmina Międzylesie. 
        5.4/ w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie   
               na rok szkolny 2022/2023. 
        5.5/ w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/230/2018 Rady Miejskiej w    
               Międzylesiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu     
               określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania  
               nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za  
               warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia. 
        5.6/ zmieniająca uchwałę nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu w   
               sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym   
               Żłobku w Międzylesiu oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar  
               opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  
               dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu.  
        5.7/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2018 Rady Miejskiej w  
               Międzylesiu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru   
               obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
               dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym    
               powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego  
               obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  
               opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z  
               dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 
        5.8/ w sprawie rozwiązania Związku Międzygminnego pod nazwą Związek    
              Gmin Śnieżnickich. 
        5.9/ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie i  
               nadania jej statutu. 
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        5.10/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
    6. Wnioski i zapytania. 
    7. Zamknięcie sesji.   
 
Przewodniczący RM – rozpoczął zgłaszanie uwag do treści porządku. 
Uwag w zakresie zmiany porządku nie wniesiono.  
 
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. 

Radni nie nanieśli uwag do treści protokołu, w związku z czym przewodniczący 
przystąpił do jego przegłosowania. 

 
głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 2022 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

3 20 % 

 
 

Ad.4  

Przewodniczący poinformował, że Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie 
pomiędzy sesjami radni otrzymali drogą elektroniczną w materiałach na sesję. 
Następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag bądź zapytań co do treści sprawozdania. Pytań 
i uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodniczący zamknął punkt 4. 
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Ad. 5 
 
5.1/ Przewodniczący RM przystąpił do procesu uchwałodawczego i przedstawił 
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie Gajnik, działka nr ewid. 70. 
 
Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że jest to projekt uchwały zakańczający 
procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
70 o powierzchni 5,22 ha. Pierwszą uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie podjęto 28 
stycznia br. Działka ta będzie posiadała kilka przeznaczeń. Część działki będzie 
przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki – 
1MN-UT i 2MN-UT, część tereny łąk i pastwisk, dla których obowiązuje zakaz 
zabudowy – 1RNL i 2RNL i część zostanie przeznaczona pod tereny komunikacji 
drogowej wewnętrznej – 1KR, 2KR i 3KR. Została zaprojektowana minimalna 
powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1 200 m2, maksymalna 
powierzchnia zabudowy – 40% działki budowlanej, wysokość projektowanej 
zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem oraz 
wysokości 12,5 m licząc do najwyższego punktu kalenicy, maksymalna szerokość 
elewacji frontowej budynku nie może być większa niż – 25,0 m. Ustala się dla tych 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługi turystyki stawki 
procentowe, na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu 
wartości terenu, w wysokości 10 %. Pani Kierownik dodała, że projekt został 
omówiony szczegółowo na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Szura – 
poinformował, że projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji 
RLiOŚ w dniu 22.09.22 r., gdzie uzyskał pozytywną opinię, wobec tego zwrócił się o 
pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.  
 
Radni nie wnieśli uwag, w związku z tym przewodniczący odczytał treść uchwały i 
poddał ją głosowaniu: 
 

głosowanie W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Gajnik, działka nr ewid. 70. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 
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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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.2/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębie Goworów i Michałowice. 

 
Kier. Ref. ITiG E. Siwek – oznajmiła, że jest to także projekt uchwały uchwalającej 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 73 w 
Michałowicach o pow. 2,97 ha oraz trzech działek w Goworowie o numerach 109/4, 
114/8, 114/10 o pow. 2,15 ha. Uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie także bez 
uwag podjęto 28 stycznia 2022 r. W MPZP dz. nr 109/4, 114/8, 114/10 w części 
posiadają przeznaczenie 8R6 ( tereny użytków rolnych – uprawy polowe), w części 
8MN11 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza), 
natomiast w studium 2M/UT (tereny zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki). Po 
uchwaleniu nowego miejscowego planu będą posiadały przeznaczenie MN – tereny 
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zabudowy mieszkaniowej, w części i w części, jako mieszkaniowo usługowe, usługi 
turystyki. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki, 
oznaczonych symbolem od 1MN do 4M: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 
działek budowlanych wynosi – 1000 m2, maksymalna powierzchnia zabudowy do – 
50% działki budowlanej, wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać 2 
kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem oraz wysokości 12 m. Natomiast dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki, oznaczonych 
symbolem 1MN-UT i 2MN-UT:  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 
budowlanych – 1200 m2, maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% działki 
budowlanej oraz wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać 3 
kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem oraz wysokości 14 m. Ustala się 
następujące stawki procentowe, na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z 
tytułu wzrostu wartości terenu w wysokości: 10 % dla terenów oznaczonych 
symbolami: MN i MN-UT,  0,01% dla pozostałych terenów. Pani Kierownik dodała, 
że projekt został omówiony na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Szura –  
przedstawił pozytywną opinię względem niniejszego projektu uchwały i zwrócił się o 
pozytywne przyjęcie uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i 
poddał ją głosowaniu: 
 

głosowanie W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębie Goworów i Michałowice. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 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 
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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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.3/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów położonych w obrębie Międzylesie i Roztoki, gmina Międzylesie. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – przedstawiła projekt uchwały rozpoczynający procedurę 
zmiany MPZP dla działek stanowiących własność gminy Międzylesie. Uchwałę o 
zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG 
Międzylesie podjęto 28 stycznia 2022 r. Granica opracowania zmiany studium 
obejmuje tereny położone w obrębie Międzylesia na obszarze nieczynnego 
rekultywowanego składowiska odpadów, natomiast reszta działek ma przeznaczenie 
rolne. Studium jest zmieniane, aby w przyszłości działki te można było przeznaczyć 
pod farmę fotowoltaiczną. Jeżeli chodzi o Roztoki na wniosek właściciela działki nr 
61 o pow. 077 ha położonej w obrębie wsi Roztoki wszczęto procedurę zmiany 
przeznaczenia w MPZP. Aktualnie zostanie zmieniona na tereny zabudowy 
mieszkaniowej, o przeznaczeniu 2M. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony 
na posiedzeniu wszystkich Komisji RM.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Szura – 
poinformował, że Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt na posiedzeniu w 
dniu 22.09.22 r., gdzie uzyskał pozytywną opinię, wobec tego zwrócił się o pozytywne 
przyjęcie niniejszej uchwały. 

 
Wobec braku uwag przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu: 
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głosowanie W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Międzylesie i Roztoki, gmina 
Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 
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15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

5.4/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie na rok szkolny 2022/2023. 

 
Spec. ds. Oświaty M. Harasińska – projekt został omówiony szczegółowo na 
wszystkich posiedzeniach Komisji. Poinformowała, że przepisy ustawy prawo oświatowe 
mówią, że średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada 
gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa na terenie gminy. Projekt 
uchwały dotyczy zwrotu wydatków poniesionych przez rodziców na dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice. 
Wobec powyższego na podstawie średnich cen z okresu 12 – 13 września br. w 
niniejszym projekcie zostały ustalone  stawki na rok szkolny 2022/2023.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury A. Polański – oświadczył, że 
Komisja na posiedzeniu w dniu 23.09.22 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
wobec tego zwrócił się do radnych o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.  

Wobec braku uwag przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu:  
  

głosowanie W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie na rok 
szkolny 2022/2023. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.5/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały nr 
XLII/230/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia. 
Spec. ds. Oświaty M. Harasińska – oświadczyła, że projekt został omówiony 
szczegółowo na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Podjęcie tej 
uchwały skutkuje zmianami wprowadzonymi dnia 1 września 2022 r.  w ustawie – 
Karta Nauczyciela. Wprowadzona została funkcja mentora, którego zadaniem będzie 
wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego w procesie wdrażania do pracy w 
zawodzie. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury A. Polański – oświadczył, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, wobec tego zwrócił się do radnych 
o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały              
i poddał ją głosowaniu: 
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głosowanie W sprawie zmiany Uchwały nr XLII/230/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 
29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników 
wynagrodzenia. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 
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14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.6/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 
XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu oraz dodatkowej opłaty za 
wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu. 
Spec. ds. Oświaty M. Harasińska – poinformowała, że w związku z tym, że ZUS od 
stycznia 2022 r. dofinansowuje rodzicom pobyt w Żłobku do 400 zł miesięcznie opłaty 
stałej, zostaje zaproponowana w projekcie kwota opłaty stałej zwiększona z 350 zł na 
400 zł miesięcznie za dziesięciogodzinny pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w 
Międzylesiu. Niniejszy projekt także został szczegółowo omówiony na wszystkich 
Komisjach Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury A. Polański – oznajmił, że 
Komisja wyraziła pozytywną opinię co do projektu, wobec tego zwrócił się do radnych o 
pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały              
i poddał ją głosowaniu: 
 

głosowanie Zmieniająca uchwałę nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w 
Międzylesiu oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w 
Międzylesiu. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.7/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XL/222/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 
niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 
 
Spec. ds. Oświaty M. Harasińska – oświadczyła, że projekt także zawiera zmianę w 
ustawie – Karta Nauczyciela. Z dniem 1 września br. szkoły i przedszkola 
ogólnodostępne, dla których organem prowadzącym są urzędy, gminy, są zobowiązane 
do ustanowienia stanowiska pedagoga specjalnego. W projekcie został określony 
tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, który nie może 
przekroczyć 22 godzin. Niniejszy projekt także został szczegółowo omówiony na 
wszystkich Komisjach Rady Miejskiej. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury A. Polański – oznajmił, że 
Komisja na posiedzeniu w dniu 23.09.22 r. wyraziła pozytywną opinię, co do ww. 
projektu, wobec tego zwrócił się do radnych o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.  

Wobec braku uwag przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu: 
 

głosowanie W sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 
maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 
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10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

5.8/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie rozwiązania 
Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śnieżnickich. 

Burmistrz MiG T. Korczak – poinformował, że Związek Gmin Śnieżnickich został 
powołany 26 lat temu. Powołali go Burmistrzowie drugiej kadencji, aby odbudować 
obiekt wysadzony w roku 1973. W skład Związku wchodziły gminy: Bystrzyca Kł., 
Międzylesie, Stronie Śl. i przez moment Lądek Zdrój. W dniu 26 września br. nastąpiło 
uroczyste otwarcie wieży widokowej na Śnieżniku. W związku z zakończeniem 
realizacji głównego założenia Związku, jego dalsze funkcjonowanie jest niecelowe, 
dlatego uchwałami Rad Gmin tworzących Związek nastąpi jego rozwiązanie. Wieża 
została wybudowana przy znacznym udziale środków unijnych. Gratulacje dla 
samorządu Stronia Śląskiego za zrealizowanie tego zadania. Podkreślił także, że 
wejście na wieże przez 5 lat będzie dostępne nieodpłatnie, ponieważ taka jest zasada 
dla budowli użyteczności publicznej wznoszonych przy wykorzystaniu środków 
unijnych. Ma także przekonanie, że mimo kontrowersji jest to budowla, która stanie się 
z czasem symbolem Ziemi Kłodzkiej. 

Przewodniczący RM – oznajmił, że projekt został szczegółowo omówiony na każdej 
z Komisji, nie wniesiono uwag, co do zakończenia funkcjonowania Związku 
Międzygminnego. Wobec braku pytań i wniosków przystąpił do odczytania treści 
uchwały i poddał ją głosowaniu: 

 

głosowanie W sprawie rozwiązania Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin 
Śnieżnickich. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 
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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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.9/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie i nadania jej statutu. 

Burmistrz MiG T. Korczak – poinformował, że od szeregu lat działa w naszej gminie 
Rada Młodzieżowa. Rada jest powoływana wśród uczniów klas 6-8 naszych szkół. 
Ustawodawca postanowił ujednolicić formy działania Rad Młodzieżowych, w związku 
z tym powstała potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. Uchwała nadaje także statut, w 
którym nowością jest fakt, że Rada Miejska będzie miała nowe zadanie – określenie 
opiekuna dla Rady Młodzieżowej.   
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Przewodniczący RM – oznajmił, że projekt został szczegółowo omówiony na każdej 
z Komisji i uzyskał akceptację. Wobec braku pytań i wniosków przystąpił do 
odczytania treści uchwały i poddał ją głosowaniu: 
 

głosowanie W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie i nadania jej 
statutu. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 
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13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

5.10/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2022. 

Skarbnik MiG Agata Ziental – oświadczyła, że w projekcie tym zwiększa się 
dochochody i wydatki o kwotę 3 349 820, 11 zł. Wprowadza się następujące zmiany: 

• zwiększenie dochodów o kwotę 103 860 zł z tytułu otrzymanej z budżetu Unii 
Europejskiej refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację 
projektu pn. „Przenikanie się kultur pogranicza w ginach Międzylesie- Orlickie 
Zahori”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-
2020 oraz „Poznajmy się lepiej- Międzylesie i Orlickie Zahori”, w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 

• zwiększenie o kwotę 93 900, 37 zł z tytułu refundacji z budżetu państwa części 
wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. 

• zwiększenie o kwotę 8 560 zł wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze żłobka 
oraz za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka w 
Międzylesiu z przeznaczeniem na zakup żywności oraz wyposażenia dla 
Samorządowego Żłobka w Międzylesiu, 

• zwiększenie o kwotę 79 652 zł z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na 
wynagrodzenia dla pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz dla 
nauczycieli początkujących. 

• zwiększenie o kwotę 22 299,74 zł z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na 
profilaktykę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 

• zwiększenia o kwotę 3 121 200 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą 
dodatku węglowego. 

• zwiększenia o kwotę 120 000 zł na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzylesiu - 5 
etap”. 

• zwiększenia o kwotę 90 000 zł w związku z utworzeniem dotacji celowej ZGK 
i M w Międzylesiu na dofinasowanie kosztów energii elektrycznej na 
oczyszczalni ścieków w Międzylesiu. 

• W części normatywnej uchwały budżetowej w §13 – uchyla się punkt 2 tj. 
określa się limity zobowiązań zaciąganych na finansowanie planowanego 
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deficytu budżetu do kwoty 4 470 422 zł oraz w §14 – upoważnieniem 
Burmistrza uchyla się punkt 2 tj. zaciągania kredytu długoterminowego do 
kwoty 4 470 422 zł. Zmiany te są spowodowane wycofaniem w 2022 r. 
planowanych kredytów długoterminowych. 

Pani Skarbnik podkreśliła, że wszystkie zmiany ujęte w niniejszej uchwale omawiane 
były na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego D. 
Kałużna – poinformowała, że projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 
Komisji Budżetu w dniu 26.09.22 r., gdzie uzyskał pozytywną opinię, wobec tego 
zwróciła się o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 
 
Wobec braku uwag przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu: 
 

głosowanie W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 września 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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA ZA 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

Ad.6   
Przewodniczący RM przystąpił realizacji pkt. 6 - do zgłaszania wniosków i zapytań. 

Wniosków i zapytań nie zgłoszono. 

Ad.7 
 
Przewodniczący RM – w związku z wyczerpaniem się tematów obrad, podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął obrady LII Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu. 
 
 
Protokół sporządziła 

     Podinspektor 
     Joanna Lubas     Przewodniczący  
    Rady Miejskiej w Międzylesiu  
     Jerzy Marcinek  

 
 

 

 

 


