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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 
 

PROTOKÓŁ 

LIV NADZYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W 
MIĘDZYLESIU (W TRYBIE STACJONARNYM)               

Z DNIA 8 LISTOPADA 2022 r. 
 

Ad. 1-2 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Marcinek otworzył LIV Nadzwyczajną Sesję 
Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

Przewodniczący RM przedstawił proponowany porządek obrad:  

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

    3.1/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
4. Wnioski i zapytania. 

    5. 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.  Nieobecna była radna: Pani Danuta Kałużna. 
Podejmowane w tym dniu uchwały są prawomocne.  
 
 
 
Ad. 3 
Przewodniczący RM – przystąpił do przedstawienia projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

 
Skarbnik MiG Agata Ziental – poinformowała, że projekt dotyczy zwiększenia 
dochodów i wydatków o kwotę 434 279,28 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw 
domowych oraz dla podmiotów wrażliwych.  Zmian w budżecie w zakresie wydatków 
dokonano z tytułu: 
 

• zwiększenia o kwotę 9 000 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja 
budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w 
Międzylesiu - 5 etap”, 
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• zwiększenia o kwotę 42 608 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja wieży na 
Trójmorskim Wierchu”. 
 

Pani Skarbnik podkreśliła, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony w dniu 
dzisiejszym na poprzedzającym Nadzwyczajną Sesję Wspólnym Posiedzeniu Komisji 
Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący RM – przedstawił pozytywną opinię składu Wspólnego Posiedzenia 
Komisji RM w sprawie projektu. 
 
Radni nie wnieśli uwag w związku z czym Przewodniczący po odczytaniu projektu 
poddał go głosowaniu.  
 
Ze względu na problemy techniczne spowodowane brakiem łączności Wi-Fi głosowanie 

zostało przeprowadzone w tradycyjny sposób: 
 

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 podjęto jednogłośnie w 
głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych. 

 
Ad.4 

Przewodniczący RM – zwrócił się o zgłaszanie wniosków bądź zapytań. 
 

Burmistrz MiG T. Korczak – odniósł się do kwestii dystrybucji węgla przez Gminę 
Międzylesie, w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 
gospodarstwa domowe. Dystrybucją tego surowca w naszej Gminie będzie zajmował się 
tzw. inny podmiot zajmujący się sprzedażą w tej branży. Podmiot zostanie ustalony w 
dniu 9 listopada br. Sprzedaż węgla będzie się odbywać do kwoty 2000 zł brutto za tonę, 
natomiast cena transportu wynosić będzie maksymalnie 75 zł brutto.  

Ad.5 
 
Przewodniczący RM – podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady LIV 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

 
 
 
 

 
Protokół sporządziła: 

     Podinspektor 
     Joanna Lubas     Przewodniczący  
    Rady Miejskiej w Międzylesiu  
     Jerzy Marcinek  
 


