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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 
 

PROTOKÓŁ 

LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU  
w dniu 25 października 2022 r. 

 

Ad. 1-2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek powitał wszystkich zgromadzonych, w tym obecną 
Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Międzylesie, a następnie otworzył LIII Sesję Rady 
Miejskiej w Międzylesiu, podczas której nastąpi uroczyste złożenie ślubowania przez nowo 
wybranych młodych radnych. 

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 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   
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           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.    
 
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. 

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   
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13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna   

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN obecny   

 

 

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 a także jest opublikowany 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 zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący przystąpił do przegłosowania 
protokołu z poprzedniej sesji: 

głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 % 

 



4 
 

Burmistrz MiG T. Korczak – powitał obecną na sesji nowo wybraną Młodzieżową Radę 
Miasta i Gminy Międzylesie. Poinformował, że dnia 3 października br; odbyły się wybory 
do Młodzieżowej Rady, w skład, której weszli uczniowie szkół podstawowych w 
Międzylesiu i Domaszkowie. Wyraził nadzieję na funkcjonowanie obecnej kadencji 
Młodzieżowej Rady już w systemie niepandemicznym. Podziękowania za pracę                   
i sprawowanie pieczy skierował w stronę opiekunów, którymi niezmiennie od początku są: 
Pani Gabriela Neter z ramienia Szkoły w Międzylesiu, Pan Sebastian Kopeć z ramienia 
Szkoły w Domaszkowie.  

Przeprowadzono ślubowanie: Podinsp. RM J. Lubas – odczytała treść roty, po czym radni 
kolejno złożyli ślubowanie, a następnie odebrali z rąk Burmistrza zaświadczenia o wyborze 
wraz z gratulacjami i życzeniami owocnej pracy w nowej kadencji. 

Ad. 4   
4.1/ Przewodniczący RM rozpoczął omawianie projektów uchwał. Poinformował, że projekt 
pierwszej uchwały dot. 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. 

Skarbnik MiG A. Ziental – poinformowała, że budżet gminy Międzylesie na 2022 rok 
został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/225/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku ze 
zmianami. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 38 087 873,00 zł 
i została zrealizowana w kwocie 29 231 776,51 zł, co stanowi 57,09 % w stosunku do planu 
wynoszącego po zmianach 51 205 360,92 zł. Główną część dochodów stanowią dochody 
bieżące w kwocie 29 031 452,96 zł, co stanowi 99,30 % dochodów wykonanych. Pozostała 
część w kwocie 200 323,55 zł, to dochody majątkowe, co stanowi 0,70 % dochodów 
wykonanych. W I półroczu 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 
165 376,92 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2 047 889,00 zł. 
Przychody w budżecie wyniosły ogółem 6 631 791,12 zł, w tym: 521 367,70 zł z tytułu 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 5 609 637,04 zł z tytułu 
wolnych środków pozostających na rachunku budżetu.  
Wydatki budżetowe zaplanowano na 2022 rok w kwocie 42 723 368 zł i wykonano w kwocie 
17 937 079,61 zł, co stanowi 33,70 % w stosunku do planu wynoszącego po zmianach 53 218 
011,66 zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 17 760 
209,80 zł, co stanowi 99 % wykonanych wydatków, a pozostała kwota 176 869,81 zł, to 
wydatki majątkowe, które stanowią 1 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. 
Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje.  
Na dzień 30.06.2022 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań długoterminowych z 
tytułu kredytów i pożyczek oraz nie planuje zaciągnięcia nowych.  
Kwota zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 248 
769,20 zł, są to zobowiązania zakładu budżetowego, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
I półrocze zakończono nadwyżką w kwocie 11 294 696,60 zł, przy planowanym deficycie w 
kwocie 2 012 650,74 zł. Dochody budżetu wykonano na poziomie 57%, natomiast wydatki na 
poziomie 34%. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące, 
zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Opinia RIO jest opinia pozytywną. 
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Pani Skarbnik podkreśliła, że projekt został szczegółowo omówiony podczas wszystkich 
posiedzeń Komisji Rady Miejskiej. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Danuta 
Kałużna – poinformowała, że projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu 
Komisji Budżetu w dniu 24.10.22 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 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. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 
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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 nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.2/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały dot. zmian w budżecie 
gminy na rok 2022. 

Skarbnik MiG A. Ziental – oświadczyła, że w projekcie tym zwiększa się dochody i 
wydatki o kwotę 4 058 976, 57 zł. Wprowadza się następujące zmiany: 
 

• Zwiększono dochody o kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów na 
rok 2022 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób i po stronie 
wydatków kwotę 488 418 zł przeznacza się na wymianę stolarki okiennej, następnie 
kwotę 2 400 00,57 na zabezpieczenie wydatków na energie elektryczną oraz gaz w 
budynkach: Urzędu, OSP, Oświacie, Oświetleniu ulicznym, Świetlicach Wiejskich, 
Klubach sportowych oraz na Placach rekreacyjnych.  

• zwiększono o kwotę 100 331 zł, w tym: 13 087 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej 
oraz 87 244 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

• zwiększono o kwotę 19 474 zł, z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Międzylesie – 2022”, 

• zmniejszono o kwotę 85 856 zł z tytułu planowanych środków z budżetu Unii 
Europejskiej na projekt pn. „Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w 
miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, w ramach 
RPO WD na lata 2014-2020 w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w 
2023 roku. 

• zwiększono o kwotę 36 300 zł, w tym: 17 500 zł na bieżące remonty dróg gminnych 
oraz 18 800 zł na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Międzylesiu i 
Pisarach” –  dokumentacja, 

• zwiększono o kwotę 12 000 zł dla sołectw: Goworów, Gniewoszów, Szklarnia, 
Domaszków na realizację zadań w ramach XVIII Edycji Powiatowego Konkursu 
„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych, w ramach programu „Odnowa wsi 
powiatu kłodzkiego, 
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• zwiększono o kwotę 76 685 zł na zadanie pn. „ Dostępna Gmina Międzylesie”, w 
ramach programu „Dostępny samorząd – granty”, zadanie realizowane będzie w 
latach 2022-2023. 

• Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 132 200 zł z tytułu otrzymanych środków 
z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, 

• zwiększono o kwotę 127 414 zł na opłacenie pobytu podopiecznym w domach 
pomocy społecznej, 

• zwiększono o kwotę 48 305 zł na realizację projektu pn. „Międzylesie i Kraliky - 
przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska, zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. 

• dokonano zmian w przedsięwzięciach sołectw Gajnik, Gniewoszów, Niemojów i 
Potoczek tj. przeniesienia pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami.  

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 Danuta 
Kałużna – poinformowała, że projekt ten także został szczegółowo omówiony na 
posiedzeniu Komisji Budżetu i uzyskał pozytywną opinię, wobec powyższego zwróciła się 
o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

 
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 25 października 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 
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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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.3/ Przewodniczący RM poinformował, że projekt kolejnej uchwały dot. zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Międzylesie. 

Skarbnik MiG A. Ziental – oświadczyła, że w załączniku nr 1 - Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Międzylesie na lata 2022-2026 wprowadzono następujące zmiany:  

• dostosowano wartości finansowe w zakresie dochodów i wydatków wynikające ze 
zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Międzylesie na rok 2022 według stanu 
na dzień 25.10.2022 r., 
 

Następnie w załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć do wpf wprowadzono nowe 
przedsięwzięcia:  

• „Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, w ramach RPO WD na lata 2014-
2020, realizacja w latach 2022-2023. Określono limity wydatków majątkowych na 
rok 2022 - 0,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 134 932 zł. Łączne nakłady 
finansowe wynoszą 134 932 zł.,  

• „Międzylesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta”, w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska-Polska, realizacja w latach 2022-2023. Określono 
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limity wydatków bieżących na rok 2022 - 48 305 zł oraz na rok 2023 – 54 750 zł. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 103 055 zł, 

• dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej w Międzylesiu”. 
Planowana realizacja w latach 2022 – 2024. Limity wydatków bieżących 
zaplanowano na lata 2022 – 0 zł, 2023 - 0 zł, 2024 – 1 000 zł. Limity wydatków 
majątkowych zaplanowano na lata: 2022 – 0 zł, 2023 –4 748 000 zł, 2024 – 7 582 
475 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 231 475 zł. 

• wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dostępna Gmina Międzylesie”, w ramach 
naboru Dostępny samorząd - granty, źródło finansowania - PFRON, realizacja w 
latach 2022-2023. Określono limity wydatków bieżących na rok 2022 -76 685 zł 
oraz na rok 2023 – 7 300 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 83 985 zł. 

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 Danuta 
Kałużna – poinformowała, że projekt ten również szczegółowo omówiono na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i uzyskał on pozytywną opinię, wobec powyższego zwróciła się o 
pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

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

głosowanie 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. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 
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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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.4/ Przewodniczący RM poinformował, że projekt kolejnej uchwały dotyczy 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębie Domaszków i obrębie Nowa Wieś. 
 
 Kier. Ref. ITiG E. Siwek – oznajmiła, że procedurę zmiany mpzp dla 2 działek o nr 223/1 – 
obręb Domaszków oraz 44/6 – obręb Nowa Wieś wszczęto na wniosek właścicieli 
nieruchomości. Działka w Domaszkowie o pow. 3,71 ha w aktualnym planie 
zagospodarowania przestrzennego posiada symbol R - tereny rolne - uprawy polowe, 
natomiast w studium 2M - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługi turystyki. Działka w 
Nowej Wsi o pow. 2,03 ha posiada takie samo przeznaczenie jak działka powyżej zarówno w 
mpzp jak i w studium. Zmiana będzie polegała na przeznaczeniu gruntów na cele zabudowy 
mieszkaniowej z dopuszczeniem usług turystyki.  Pani Kierownik dodała, że projekt został 
szczegółowo omówiony na wszystkich posiedzeniach 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 po wcześniejszym, odczytaniu 
treści projektu uchwały poddał go głosowaniu: 

głosowanie W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Domaszków i obrębie Nowa Wieś 
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jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 
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5.6/ Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt uchwały jest w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębie wsi Smreczyna dz. nr ewid. 20 i 172/2. 

 
Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że wystąpiono z wnioskiem o zmianę mpzp  dla 
2 działek w obrębie Smreczyna. Cały obszar zmiany miejscowego planu wynosi ok. 2,34 ha. 
Działka o nr 172/2 o pow. 1,56 ha w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego 
tylko w części przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 
lub bliźniaczą 21MN2, natomiast pozostała część w planie posiada przeznaczenie 21R19 
tereny rolne, uprawy polowe. W aktualnym studium działka przeznaczona jest w całości pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej 1M i 1R – tereny rolne. Jeżeli chodzi o dz. nr 20 o pow. 0,71 
ha w całości w mpzp jest przeznaczona jest jako tereny użytków rolnych 21R3, natomiast w 
studium, przeznaczona jest w całości pod tereny zabudowy mieszkaniowej 2M. Pani 
Kierownik dodała, że projekt został szczegółowo omówiony na wszystkich posiedzeniach 
Komisji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Szura – 
poinformował, że projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji               
i uzyskał pozytywną opinię, wobec tego zwrócił się o pozytywne przyjęcie niniejszej 
uchwały.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu: 

głosowanie W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Smreczyna dz. nr ewid. 20 i 172/2 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 
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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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.7/ Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt uchwały jest sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębie Gajnik i obrębie Nagodzice. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że procedurę zmiany dla działek o nr 74/3 i 
74/4 – obręb Gajnik oraz dz. o nr 63 i 61/2 – obręb Nagodzice wszczęto na wniosek 3 osób. 
Cały obszar zmiany miejscowego planu w Gajniku wynosi 1,94 ha, a w Nagodzicach 3,30 
ha. Działki we wsi Gajnik w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają 
przeznaczenie – tereny rolne – uprawy polowe 6R3, natomiast w studium – 1R(m) tereny 
rolne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i usługi turystyki. Jeżeli chodzi o działki 
we wsi Nagodzice, to dla dz. nr 63 i 61/2 jest przeznaczenie w części 14R3 – tereny 
użytków rolnych, uprawy polowe, w części 14UT/U3 – tereny zabudowy usług i tereny 
turystyki. Pani Kierownik dodała, że projekt został szczegółowo omówiony na wszystkich 
posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Szura – 
poinformował, że projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji                
i uzyskał pozytywną opinię, wobec tego zwrócił się o pozytywne przyjęcie niniejszej 
uchwały.  
Wobec braku uwag Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu: 

głosowanie W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Gajnik i obrębie Nagodzice 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.8/ Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Międzylesie. 
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Kier. Ref. ITiG E. Siwek – oznajmiła, że jest to projekt uchwały dotyczący wprowadzenia 
korekty w § 7 uchwały 30 listopada 2021 roku, ponieważ zostało w niej sformułowane 
błędnie, że traci moc uchwała nr XVI/93/2019 z dnia 20 grudnia 2019, która już była 
nieważna, ponieważ została uchylona uchwałą z 2020 roku nr XVII/97/2020. Projekt 
niniejszej uchwały został szczegółowo omówiony na wszystkich posiedzeniach Komisji 
Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Danuta 
Kałużna – potwierdziła, że projekt ten szczegółowo omówiono na posiedzeniach Komisji  
i uzyskał on pozytywną opinię, wobec powyższego zwróciła się o pozytywne przyjęcie 
niniejszej uchwały. 

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

głosowanie Zmieniający uchwałę w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 
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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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.9/ Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt uchwały jest w sprawie 
udzielenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 123/12 o 
pow. 6,73 ha, obręb Nowa Wieś. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na 
sprzedaż ok. 1 ha powierzchni działki, która zostanie wydzielona w przyszłym roku. Część 
ta będzie pochodziła z podziału dz. nr 123/12, która obecnie posiada pow. 6,73 ha. W 
aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada przeznaczenie –  
tereny rolne, uprawy polowe. W przyszłym roku zostanie przeznaczona do sprzedaży. 
Projekt niniejszej uchwały został szczegółowo omówiony na wszystkich posiedzeniach 
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 udzielenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 
123/12 o pow. 6,73 ha, obręb Nowa Wieś. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 
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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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.9/ Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt uchwały jest w sprawie 
udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 170 o pow. 0,06 
ha, obręb Długopole Górne. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – oświadczyła, że z wnioskiem o sprzedaż działki gminnej nr 
170 wystąpił właściciel działek sąsiednich. Jest to działka, która w terenie nie istnieje. W 
aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada przeznaczenie – tereny 
rolne, uprawy polowe. W miesiącu wrześniu przedstawiciele Komisji Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowali przeznaczenie jej do sprzedaży. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Szura – 
poinformował, że Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt uchwały wobec tego 
zwrócił się 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 udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 170 o 
pow. 0,06 ha, obręb Długopole Górne. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 
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5.10/ Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt uchwały dotyczy 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. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – oznajmiła, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia przez 
Gminę Międzylesie, jako współwłaściciela w Spółce SIM Sudety wkładu niepieniężnego w 
postaci nieruchomości – działki nr 29/9 o pow. 0,25 ha położonej w Międzylesiu. W 
aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada przeznaczenie – 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz usługi turystyki. Zgodnie z operatem 
szacunkowym wartość nieruchomości została wyceniona na kwotę brutto 175 398 złotych. 
Wkład Gminy Międzylesie zwiększy się o 3 507 udziałów. Projekt niniejszej uchwały 
został szczegółowo omówiony na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.  

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

głosowanie 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 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 
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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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.11/ Przewodniczący RM poinformował, że kolejny projekt uchwały dotyczy powołania 
opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie. 

Burmistrz MiG Tomasz Korczak – poinformował, że rada młodzieżowa rozpoczęła 
swoje funkcjonowanie, dlatego tak samo jak Rada Gminy potrzebuje merytorycznej 
obsługi. Potrzeba powołania opiekuna Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie została 
młodym radnym przedstawiona na spotkaniu organizacyjnym w tut. Urzędzie w dniu 18.10 
br., ponieważ zgodnie z przepisami wyboru opiekuna młodzieżowej rady gminy dokonuje 
rada gminy spośród kandydatów wskazanych przez młodzieżową radę. Następnie 
Burmistrz zwrócił się do rady młodzieżowej o wskazanie kandydata na opiekuna. Radna 
Julia Antoszczyszyn – poinformowała, że młodzieżowa rada wskazuje kandydaturę pani 
Joanny Lubas na opiekuna Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie. Joanna Lubas – wyraziła 
zgodę.  

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

głosowanie w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 13 100 % pula głosów 15 - 
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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 nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.11/ Przewodniczący RM poinformował, że ostatni projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy Międzylesie do Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin 
Górskich RP”. 

Burmistrz MiG Tomasz Korczak – poinformował, że od lat toczy się dyskusja na temat 
specjalnego traktowania gmin górskich, ze względu na ich trudniejsze położenie. 
Funkcjonowanie w systemie zarządzania, systemie organizacji szkolnictwa - chociażby 
dowozów, czy uprawa roli w górach jest zupełnie inne niż na obszarze nizinnym. 
Charakterystycznym dla gmin położonych w górach są problemy związane z zasięgiem 
telefonii komórkowej i utrudnionym dostępem do Internetu.  Przed laty w Polsce ustawa 
górska funkcjonowała, szczególnie traktowano te obszary. Takiego rozwiązania dziś nie 
ma, lecz od wielu lat toczy się na ten temat dyskusja nad wprowadzeniem szczególnych 
uprawnień dla gmin położonych w obszarze górskim. Stąd też inicjatywa Burmistrzów, 
Wójtów, Prezydentów miast takich gmin o powołaniu Stowarzyszenia Gmin Górskich, aby 
pomóc rządzącym wprowadzać rozwiązania, wyrównać warunki i perspektywy. Liderami 
tego Stowarzyszenia są Burmistrzowie Szczyrku i Świeradowa Zdrój. W listopadzie br. ma 
odbyć się spotkanie założycielskie i chciałby, aby nasza gmina – ciekawie zlokalizowana o 
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różnicy poziomów przekraczających 1000 m n.p.m. brała aktywny udział w pracach 
Stowarzyszenia. Stwierdził także, że Państwo powinno objąć opieką gminy tak usytuowane 
oraz pochylić się nad przygotowaniem systemowych rozwiązań, dlatego też zwrócił się do 
Radnych o przyjęcie niniejszego projektu uchwały, który został szczegółowo omówiony na 
wszystkich Komisjach RM. 

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

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Międzylesie do Stowarzyszenia 
„Porozumienie Gmin Górskich RP” 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 25 października 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 
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11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW nieobecny 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

Ad. 5 
Przewodniczący RM –  przedstawił informację nt. składanych oświadczeń majątkowych za 
2021 r. Na podstawie art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r; o samorządzie gminnym 
radni zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie do dnia 
30 kwietnia każdego roku. Oświadczenia złożone w tym terminie wykazują stan na 31 
grudnia roku poprzedniego. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej 
zostało przesłane do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w ustawowym terminie.  W 
wyniku analizy oświadczenia Przewodniczącego nie stwierdzono błędów. Oświadczenia 
majątkowe radnych wraz z zeznaniami PIT o wysokości osiągniętych dochodów w roku 
podatkowym 2021 przekazano do Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kł. Urząd Skarbowy 
dokonując analizy oświadczeń przesłał informację zwrotną, z której wynika, że: 

- zobowiązanych do złożenia oświadczenia jest 15 radnych.  
- błędy formalne stwierdzono – nie stwierdzono,  
- błędy merytoryczne stwierdzono – w 3 oświadczeniach.  
 
Burmistrz MiG T. Korczak – poinformował, że jest w obowiązku przekazania informacji o 
oświadczeniach majątkowych składanych przez kierowników jednostek oraz kierowników 
referatów urzędu. Wobec czego poinformował, że wszystkie oświadczenia wpłynęły w 
terminie. Nie stwierdzono w nich żadnych istotnych błędów.   
 
Ad. 6 

Przewodniczący RM – zwrócił się o zgłaszanie wniosków bądź zapytań? 

 
Radny Artur Mendel – ogłosił, że w związku z Powiatowymi zawodami sportowo 
pożarniczymi, które odbyły się 1.10.22 r. został zobligowany przez Zarząd do złożenia na 
ręce Burmistrza pamiątkowej statuetki z podziękowaniami za nieprzerywaną obecność 
Gminy – poprzez udział jednostek w zawodach przez blisko 20 lat. 
 
Burmistrz MiG T. Korczak – złożył podziękowania dla wszystkich jednostek OSP oraz 
dla ratowników medycznych działających w Gminie. Ma świadomość, że nasze jednostki 
są dobrze przeszkolone, ponieważ właśnie na szkolenia kładziemy duży nacisk. Ważny też 
jest fakt, że w jednostkach funkcjonują drużyny młodzieżowe i kobiece. 
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Ad. 7 
Przewodniczący RM – w związku z wyczerpaniem się tematów obrad, podziękował 
wszystkim za przybycie, pogratulował młodym radnym i zamknął obrady LIII Sesji Rady 
Miejskiej w Międzylesiu.  
 
 
 

Protokół sporządziła 
 
Podinspektor ds. Obsługi RM            Przewodniczący 
       w Międzylesiu         Rady Miejskiej w Międzylesiu 
       Joanna Lubas                  Jerzy Marcinek 

 

 


