
  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 
 

Informuje, że w dniu 27 stycznia 2023 r.  
o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,  

plac Wolności 1, odbędzie się w trybie stacjonarnym 
 

LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 
 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
     
    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
4.1/ w sprawie w podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci  
       posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci   
       produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonego wsparcia w  
       powyższych formach dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w  
       domu" na lata 2019-2023. 
4.2/ w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci,  
       młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami oraz rodziców.            
4.3/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/240/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie określenia  
       kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  
       przez gminę Międzylesie, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia  
       liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
4.4/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
       obszarów położonych w obrębach: Międzylesie i Lesica. 
4.5/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
       położonego w obrębie Jodłów. 
4.6/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi  
       Roztoki, działka nr ewid. 87/3. 
4.7/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie  
       Michałowice i Goworów. 
4.8/ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy  
       Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice. 
4.9/ w sprawie w przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami. 

    4.10/ w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania  
             odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
    4.11/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. 
    4.12/ w sprawie zmiany uchwały nr LVI/330//2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2022 roku w  
             sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie. 
    4.13/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu na zadanie              
             pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości   
             0,5 km”. 
    5. Wnioski i zapytania. 
    6. Zamknięcie sesji.    
 

                                                                                              Przewodniczący                                
                                                                                              Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                    

                        Jerzy Marcinek 
 

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


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

