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PROTOKÓŁ 

LVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 
w dniu 20 grudnia 2022 r.  

Ad. 1-2 

Przewodniczący RM Jerzy Marcinek  powitał wszystkich zgromadzonych,                             
a następnie otworzył LVI Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji 
obecnych było 13 radnych. Podejmowane w tym dniu uchwały miały moc wiążącą.   

 
  LISTA RADNYCH OBECNYCH NA POSIEDZENIU 

lp nazwisko imie status podpis 

1 BORODZICZ ZBIGNIEW obecny   

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF nieobecny   

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 obecny   

 

obecni 13 

wszyscy 15 

procent 86,67 % 
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Przewodniczący RM 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 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu  
       Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2023. 
5.2/ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzylesie na rok 2023. 
5.3/ w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
       Międzylesie. 
5.4/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
5.5/ w spr. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu   
       rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z    
       niepełnosprawnościami oraz rodziców. 
5.6/ w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego  
       Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów  
       w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety Sp. z   
       o.o. z siedzibą w Kłodzku. 
5.7/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków  
       transportowych. 

6. Wnioski i zapytania. 
    7. Zamknięcie sesji. 
 
 Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
 

Następnie przywitano delegację harcerzy, która tradycyjnie w okresie 
poprzedzającym Święto Bożego Narodzenia przekazała Betlejemskie Światełko Pokoju 
wraz z świątecznymi i noworocznymi życzeniami. 
 
Ad. 3 Przewodniczący RM poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został 
sporządzony i znajduje się w biurze rady, zamieszczony jest także 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 wniesiono, w związku z czym Przewodniczący przystąpił do głosowania: 

głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 grudnia 2022 r.   

typ głosowanie jawne nieimienne większość zwykła 

Podsumowanie 
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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  

Przewodniczący RM – 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 zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący zamknął punkt 4. 

Ad. 5  
5.1. Przewodniczący RM rozpoczął omawianie projektów uchwał. Poinformował, że 
projekt pierwszej uchwały dotyczy ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2023. 
 
Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
Rada Miejska ma możliwość przekazywać w formie uchwały dotacje przedmiotowe dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.  
Dotacje przedmiotowe przeznacza się na realizację zadań realizowanych przez ZGKiM 
w zakresie: 
 gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym – dotacja przeznaczona jest 

na dopłatę do 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych na bieżące 
remonty i eksploatację. 

 gospodarowania zasobami niemieszkalnymi, świetlicami wiejskimi – dotacja 
przeznaczona jest na utrzymanie 1m2 powierzchni świetlic, w zakresie bieżących 
remontów i eksploatacji, 

 unieszkodliwiania ścieków – dotacja przeznaczona jest na dopłatę do ceny 1m3 
sprzedanych ścieków.  
 

Dotacje przekazywane są na rachunek ZGKiM w okresach miesięcznych, w wysokości 
1/12 ustalonej w budżecie gminy ogólnej kwoty poszczególnych dotacji.  
Kierownik ZGKiM przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie rozliczenie 
dotacji w okresie rocznym, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, 
którego dotyczy. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych:  
 
 w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym – 54,79zł/m²/rok,  
 w zakresie gospodarki komunalnym zasobem niemieszkaniowym - świetlicami 

wiejskimi – 50,24 zł/m²/rok,  
  w zakresie unieszkodliwiania ścieków – 2,60 zł/ m³.  

 
Pani Kierownik dodała, że projekt szczegółowo omówiono na wszystkich Komisjach 
Rady Miejskiej. 
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Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Danuta 
Kałużna – przedstawiła pozytywną opinię składu ww. komisji, która obradowała w dniu  
19.12.2022 r. Wobec powyższego zwróciła się o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

 
Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodniczący po odczytaniu treści projektu 

uchwały poddał go głosowaniu: 
głosowanie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2023 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 grudnia 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 nieobecny 

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 
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12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

 

5.2/ Przewodniczący RM poinformował, że następny projekt uchwały jest w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Międzylesie na rok 2023. 
 
Skarbnik MiG A. Ziental – oświadczyła, że budżet Gminy na rok 2023 zakłada plan 
 dochodów w wysokości 43 310 689 zł. Na planowane dochody składaja się: dochody 
własne w wysokości 20 820 895 zł, tj. 62% dochodów ogółem oraz dotacje na zadania 
własne i zlecone w wysokości 2 728 555, tj. 6% dochodów ogółem. Zaplanowano 
dochody majątkowe w wysokości 14 059 112,50 zł tj. 32% planu dochodów ogółem. Plan 
wydatków budżetu gminy na rok 2023 r. wynosi 49 464 007 zł. Wydatki bieżące 
zaplanowano na kwotę 32 692 442 zł tj. 66% ogółu wydatków na wydatki majątkowe w 
kwocie 16 771 564,85 zł tj. 34% ogółu wydatków, w tym współfinansowane w wysokości 
107 640 zł – z budżetu Województwa Dolnośląskiego, 87 720,22 zł – budżetu UE, 
381 990 zł – z Rządowego Funduszu Kultury Fizycznej, 8 392 670 zł z Rządowego 
Funduszu „Polski Ład”, 3 264 900 zł – przychody z 2022 roku na zadania w zakresie 
wodociągów i kanalizacji, 600 000 – przychody z 2022 r z tytułu wolnych środków z 
tytułu PIT, oraz 3 936 644,63 zł z dochodów własnych gminy. Zaplanowano 45 zadań 
inwestycyjnych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 
budżetu, który wynosi 6 153 318 zł i zostanie sfinansowany przychodami, w tym: 
3 264 900 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 
2 888 418 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu. Pani 
Skarbnik podkreśliła, że na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia wykazana w poz 6. 
WPF Gminy na lata 2023-2026 wynosi 0 zł oraz na koniec 2023 roku kwotę długu planuje 
się na poziomie 0 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła pozytywna opinię w 
sprawie projektu budżetu na 2023 rok. Pani Skarbik dodała, iż projekt został szczegółowo 
omówiony na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Danuta 
Kałużna – przedstawiła pozytywną opinię składu ww. komisji. Zwróciła się więc o 
pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 
 
Na pytanie Przewodniczącego RM, czy ktoś chce zabrać głos ws. projektu uchwały do 
wypowiedzi zgłosił się radny Artur Mendel. Zakomunikował, iż zwracają się do niego 
mieszkańcy Domaszkowa oraz mieszkańcy miejscowości przyległych, których dzieci 
uczęszczają do szkoły w Domaszkowie z zapytaniem i niejako oburzeniem, dlaczego w 
projekcie budżetu nie zaplanowano zadania budowy hali sportowej w Domaszkowie, czy 
w ogóle inwestycja będzie realizowana i kiedy. Zajęcia z wychowania fizycznego w 
okresie od października do kwietnia są prowadzone w Domu Kultury, na sali do tego nie 
przystosowanej. Narracja mieszkańców zakłada, że Gmina nie traktuje budowy hali w 
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Domaszkowie, jako poważnego zadania inwestycyjnego właśnie poprzez fakt nie 
ujmowania tego zadania w budżecie gminy w kolejnym roku budżetowym. Oświadczył 
również, że jego głos w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2023 rok wyraża głos 
niezadowolenia mieszkańców Domaszkowa, więc będzie głosem przeciwnym. 
 
Skarbnik MiG A. Ziental – poinformowała, że na etapie projektu budżetu może przez 
niedopatrzenie nie ujęto pozycji dot. budowy sali gimnastycznej w Domaszkowie, 
aczkolwiek jak już informowano niejednokrotnie wniosek na dofinansowanie takiego 
zadania został złożony.  
 
Burmistrz MiG T. Korczak – stwierdził, że budowa sali gimnastycznej w Domaszkowie 
jest to dla niego ważne jak również oczywiste zadanie inwestycyjne, ponadto fakt, że 
wniosek o dofinansowanie został złożony spowodował, że nie zostało to wpisane do 
projektu budżetu gminy na 2023 rok. Wniosek został złożony do Programu Inwestycji 
Strategicznych przeznaczonego dla gmin, w których zlokalizowane były Państwowe 
Gospodarstwa Rolne – Domaszków wpisuje się idealnie do takiego dofinansowania. 
Odniósł się do budżetu, który nie posiada żadnego zadłużenia, stwierdzając, że Radni 
mogą podjąć taką decyzję, jednakże należy gospodarować racjonalnie. Na chwilę obecna 
otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej w Międzylesiu” 
na kwotę 9 900 000,00 zł, co stanowi 90% dofinansowania inwestycji. Dlatego należy to 
wykorzystać. Gdy otrzymamy dofinansowanie na hale w Domaszkowie będziemy się 
wtedy zastanawiać jak te środki spożytkować. Podziękował za głos radnego A. Mendla i 
podkreślił, że budowa hali w Domaszkowie jest równorzędnym priorytetem jak budowa 
hali w Międzylesiu. 

 
Przewodniczący RM przystąpił do głosowania: 

głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzylesie na rok 2023 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 grudnia 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 10 76.92 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 2 15.38 % oddanych głosów 13 86.67 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

1 7.69 % nieoddanych 
głosów 

2 13.33 % 

Wyniki imienne 

lp nazwisko imię głos 
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1 BORODZICZ ZBIGNIEW ZA 

2 DUDEK ANDRZEJ, KRZYSZTOF nieobecny 

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK ZA 

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA WSTRZYMAŁ SIĘ 

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT ZA 

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA ZA 

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ ZA 

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW PRZECIW 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN PRZECIW 

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 ZA 

5.3/ Przewodniczący RM poinformował, że następny projekt uchwały dotyczy 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie. 

Skarbnik MiG A. Ziental – oznajmiła, że Wieloletnia prognoza to dokument 
określający kierunki polityki finansowej gminy, w tym prognozę możliwości 
inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty 
zadłużenia na lata 2023 – 2026. Indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny 
poziom spłaty zobowiązań spełnia wymagane kryteria ustawowe zgodnie z art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W roku 2023 nie 
zaplanowano kredytów i pożyczek długoterminowych. Zaplanowano 3 
przedsięwzięcia: 

1) projekt pn.” Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkowie jako 
miejsce edukacji i spotkań młodzieży”, realizacja w latach 2023-2026. Limity 
wydatków majątkowych zaplanowano na rok 2024 w kwocie 2 066 320 zł oraz 
limity wydatków bieżących na rok 2023 – 500 zł, 2024 – 3 000 zł, 2025 – 3 000 
zł, 2026 – 1 500 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 074 320 zł, 

2) projekt pn. „ Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych”, 
realizacja w latach 2023-2026. Limity wydatków bieżących na rok 2023 – 
176,47 zł, 2024 – 12 151,48 zł, 2025 – 21 871,48 zł, 2026 – 12 398,82 zł. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 46 598,25 zł, 
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3) projekt pn. „Budowa hali sportowej w Międzylesiu”, realizacja w latach 2023-
2024. Limity wydatków majątkowych zaplanowano na rok 2023 - 4 748 000 zł 
, 2024 – 7 482 475 zł oraz limity wydatków bieżących na rok 2024 – 1 000 zł. 
Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 231 475 zł. 

Pani Skarbnik dodała, iż projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniach 
Komisji RM oraz poinformowała o pozytywnej opinii RIO.  

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Danuta 
Kałużna – przedstawiła pozytywną opinię składu ww. komisji. Wobec tego zwróciła się 
o pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodniczący po odczytaniu treści 
projektu uchwały poddał go głosowaniu: 

głosowanie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 grudnia 2022 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 11 84.62 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 2 15.38 % 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 nieobecny 

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 PRZECIW 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN PRZECIW 

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 ZA 

5.4/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w spr. zmian w 
budżecie gminy na rok 2022. 

Skarbnik MiG A. Ziental – poinformowała, że projekt uchwały przewiduje: 

• zwiększenie o kwotę 564 002,68 zł z tytułu otrzymanych środków z 
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym: 

 – 38 250 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych            
oraz 14 732,68 dla podmiotów wrażliwych, 

 – 511 020 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz przeniesienia kwoty 
53 571,64 zł z rozdziału „85395” do rozdziału „40095” w związku z 
dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji otrzymanych środków z 
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku energetycznego 
dla podmiotów wrażliwych, 

• zwiększenie dochodów o kwotę 51 372,91 zł z tytułu dotacji z Rządowego 
Funduszu Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 
119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek 
– Domaszków, 

• zwiększenie dochodów o kwotę 63 038,74 zł z tytułu refundacji z budżetu 
Unii Europejskiej części wydatków poniesionych na projekt pn. 
„Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. 
Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu” w ramach RPO WD 2014-2020, 

• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81 611,65 zł na bieżące remonty 
dróg gminnych, następnie 32 800 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży 
gruntów gminnych oraz zwiększa się o 120 000 zł wydatki na gospodarkę 
odpadami komunalnymi.  

Pani Skarbnik dodała, że wszystkie zmiany ujęte w niniejszej uchwale szczegółowo 
omawiano na wszystkich posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.  
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Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Danuta 
Kałużna – przedstawiła pozytywną opinię składu ww. komisji oraz zwróciła się o 
pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący RM przystąpił do głosowania: 
głosowanie w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 grudnia 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 nieobecny 

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 
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13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.5/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia 
stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu 
dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami oraz rodziców. 
Spec. ds. Oświaty M. Harasińska – oświadczyła, że zgodnie z  art. 39a ust. 3 ustawy 
Prawo oświatowe stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa Rada gminy, w 
drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach 
wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209). W projekcie uchwały zaproponowano 
stawki, które wynoszą dla pojazdów: 
 – o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,  
 – o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł. 

    Uchwała reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży            
    i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół, przedszkoli, ośrodków. Obecnie tylko  
    jeden rodzic w naszej gminie dowozi dziecko do szkoły z Domaszkowa do  
    Długopola Zdrój i będzie to znaczny wzrost wg nowych stawek z kwoty 13,76 zł do  
    kwoty 23,40 zł. Pani Kierownik dodała, że projekt został szczegółowo omówiony    
    na każdej z komisji Rady Miejskiej.  
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury A. Polański – oświadczył, że 
Komisja na posiedzeniu w dniu 13.12.22 r.  pozytywnie zaopiniowała projekt, wobec tego 
zwrócił się do radnych o pozytywne przyjęcie proponowanego projektu uchwały.  

Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodniczący po odczytaniu treści 
projektu uchwały poddał go głosowaniu: 

 
głosowanie w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami 
oraz rodziców 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 grudnia 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 nieobecny 

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 ZA 

5.6/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w spr. zatwierdzenia 
wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 
SIM Sudety Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku. 

Kier. Ref. ITiG Ewa Siwek – oznajmiła, że Gmina Międzylesie po objęciu 
dodatkowych udziałów w Spółce SIM Sudety ma możliwość złożenia wniosku o 
udzielenie kolejnej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 
Wsparcie to, pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą „Osiedle 
Lawendowe” polegającą na budowie budynku wielomieszkaniowego wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz jego eksploatacji na 
zasadach najmu, w Międzylesiu, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 29/9. 
Wysokość wsparcia, o które Gmina może się ubiegać wynosi 10% wartości inwestycji, 
tj. kwota w wysokości 704 898 zł. Pani Kierownik dodała, że projekt niniejszej  
uchwały szczegółowo omawiany był na  wszystkich posiedzeniach Komisji RM. 
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Przewodnicząca Komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa V. Przybylska – 
przedstawiła pozytywną opinię składu ww. Komisji, która obradowała w dniu 
14.12.2022 r.   

Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodniczący po odczytaniu treści 
projektu uchwały poddał go głosowaniu: 

głosowanie w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej 
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 grudnia 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 nieobecny 

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 
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12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA ZA 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecny 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

5.7/ Przewodniczący RM przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 

Skarbnik MiG Agata Ziental – poinformowała, że w związku z przyjęciem błędnej 
stawki maksymalnej w uchwale z dnia 29 listopada br. ustalającej stawki podatkowe 
dla środków transportowych obowiązujących w 2023 roku dla ciągników siodłowych 
i balastowych o DMC równej lub wyższej niż 36 ton o liczbie osi 3 i więcej, ustalono 
wyższą stawkę niż przewidziano w przepisach. Dlatego też należy obniżyć powyższą 
stawkę do wysokości stawki maksymalnej tj. 3 012 zł. 

Pani Skarbnik dodała, że projekt uchwały szczegółowo omawiany był na wszystkich 
posiedzeniach Komisji RM. 

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Danuta 
Kałużna – przedstawiła pozytywną opinię składu ww. komisji oraz zwróciła się o 
pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący RM przystąpił do głosowania: 
głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 20 grudnia 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 nieobecny 

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 ZA 

 
Ad. 6 

Przewodniczący RM – po zakończeniu procesu uchwałodawczego zwrócił się o 
zgłaszanie wniosków bądź zapytań. 

Radny Adam Polański – poprosił o przedstawienie informacji, na jakim etapie jest 
Gmina w związku z procesem dystrybucji węgla? 

Burmistrz MiG Tomasz Korczak – poinformował, że sprawa wygląda następująco. 
Już we wrześniu br., kiedy to mowa była tylko o ewentualnym dofinansowaniu zakupu 
węgla Gmina zamówiła ten surowiec, lecz nie otrzymała go z Polskiej Grupy 
Węglowej. Następnie wspólnie z Gminą Bystrzyca Kłodzka postanowiono, że 
sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie dla obu Gmin będzie prowadzona za 
pośrednictwem składów węglowych tzw. innych podmiotów (są to 4 składy: 3 z 
Bystrzycy Kł. i 1 z Wilkanowa), które podpisały ze sobą konsorcjum. Po czym składy 
te, jako konsorcjum podpisały umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. Wskazane zostały 
kopalnie, z których będzie wydawany węgiel, jest przygotowywany transport, cena 
dowozu została ustalona w kwocie nie większej niż 75 zł. W chwili obecnej 
oczekujemy na informację, kiedy będziemy mogli odebrać węgiel. Ogólne 
zapotrzebowanie wynosi 1236 ton – tak zadeklarowali mieszkańcy, natomiast 
przydział na rok 2022 to ok. 450 ton, pierwszy transport ma zawierać 75 ton węgla 
typu groszek. Pan Burmistrz podkreślił, że na ten czas tylko taką informacją dysponuje.  
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Ze względu na kończący się rok 2022 złożył podziękowania Radnym za wspólną 

pracę, za podjęcie budżetu, Pani Skarbnik za przygotowanie budżetu. Zapewnił, że w 
styczniu zostanie wprowadzone do budżetu zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy 
ZSP w Domaszkowie, o czym wcześniej informował radnego. Poprosił o szczegółową   
i merytoryczna dyskusję na komisjach Rady Miejskiej, aby uniknąć niedopowiedzeń. 
Dodatkowo złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. 

 
Ad.7 

Przewodniczący RM – w związku z wyczerpaniem się tematów obrad i zbliżającym się 
okresem świąteczno-noworocznym złożył z tej okazji życzenia, po czym zamknął obrady 
LVI Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu.  

Protokół sporządziła 
 

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

 

 


