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RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

PROTOKÓŁ 

LVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU  
Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 r. 

 
Ad. 1 
 
   Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Marcinek  powitał wszystkich      
   zgromadzonych, a następnie otworzył LVII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu.  
 
   Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji       
   uczestniczyło 12 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 obecny   

3 GAŁUSZA JAN FRANCISZEK obecny   

4 JAWORECKA ANNA PATRYCJA obecna   

5 JURASZEK ANDRZEJ ROBERT obecny   

6 KAŁUŻNA DANUTA GENOWEFA obecna   

7 MARCINEK JERZY MIKOŁAJ obecny   

8 MENDEL ARTUR STANISŁAW nieobecny   

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN obecny   

10 MOKRA JANINA obecna   

11 POLAŃSKI ADAM obecny   

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA nieobecna   

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW obecny   

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna   

15 SZURA STANISŁAW 
MAKSYMILIAN 

obecny   
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obecni 12 

wszyscy 15 

procent 80,00 % 

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. 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   
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       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.    
 
Uwag do porządku obrad nie wniesiono. 
 
 
Ad. 3 Przewodniczący RM poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został 
sporządzony, znajduje się w biurze rady oraz jest zamieszczony na stronie 
bip/miedzylesie, 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 27 stycznia 2023 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 % 
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Ad. 4 
 

4.1/ Przewodniczący RM przystąpił do procesu uchwałodawczego i przedstawił 
projekt uchwały w sprawie 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. 

Kier. OPS Agnieszka Łąk – poinformowała, że projekt uchwały dotyczy 
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.  Zmiana 
wynika z podwyższenia kryterium dochodowego przez Radę Ministrów ze 150% do 
200% uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych tych programem. Projekt 
uchwały został szczegółowo omówiony na wszystkich posiedzeniach Komisji RM. 
Traci moc uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 
2018 r. 

Z-ca Przewodniczącego komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa Adam 
Polański przedstawił pozytywną opinię składu ww. komisji i zwrócił się o 
pozytywne przyjęcie niniejszej uchwały.  

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

projektu uchwały poddał go głosowaniu: 
 

głosowanie w sprawie 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 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 
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PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

3 20 % 

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 nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.2/ 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 Monika Harasińska – oznajmiła, że niniejszy projekt został 
szczegółowo omówiony na wszystkich Komisjach RM. Przypomniała, że 17 
stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające 
rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Rozporządzenie to zmienia 
wysokość stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w celu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami oraz rodziców. 
Gmina Międzylesie ma podpisaną 1 umowę dotyczącą zwrotu tych kosztów. W 
projekcie proponuje się następujące stawki: 

• o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł, 
• o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł.  

Pani Kierownik dodała, że Traci moc uchwała Nr LVI/332/2022 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu, którą podjęto dnia 20 grudnia 2022 r. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Adam Polański 
przedstawił pozytywną opinię składu ww. komisji i zwrócił się o pozytywne 
przyjęcie niniejszej uchwały. 

 

Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodniczący RM 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 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 
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12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.3/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały 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. 

 
Spec. ds. Oświaty Monika Harasińska – przedstawiła projekt uchwały informując, 
że na wniosek Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu zmienia się 
uchwałę Nr XLIII/240/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 stycznia 2022 r. 
Zmiana dotyczy postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe punkty maja uzyskiwać 
dzieci, które w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola uczęszczały do żłobka. Za to kryterium określa się punkty w liczbie –  8. 
Projekt ten także omawiany był na wszystkich posiedzeniach Komisji RM.     

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Adam Polański 
poinformował, że proponowana zmiana uzyskała akceptację Komisji, w związku z 
czym zwrócił się o pozytywne przyjęcie uchwały.  

 
Wobec braku pytań Przewodniczący RM przystąpił do głosowania: 

głosowanie 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 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 
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ZA 12 100 % pula głosów 15 - 

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

3 20 % 

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 nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.4/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach: Międzylesie i Lesica. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – przedstawiła projekt uchwały rozpoczynający 
procedurę zmiany MPZP. Zgodnie z zapisami i ustaleniami sporządzonego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zamierza się dokonać 
zmiany w przeznaczeniu gruntów do tej pory użytkowanych jako rolne na cele 
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczaniem usług turystyki. Zmiana planu, jeżeli 
chodzi o Międzylesie dot. dz. o nr 351, 342, 341 o pow. ok. 8,63 ha.  Wymienione 
działki posiadają symbol 4R24 ( tereny użytków rolnych, uprawy polowe, w studium 
natomiast w części jest 2M/UT (tereny zabudowy mieszkaniowej i usługi turystyki), 
a w części tereny rolne. Zmiana planu w przypadku Lesicy dotyczy działek nr 190, 
185, 184, 182 o pow. ok. 17,10 ha. Wymienione działki posiadają symbol 12R11 
(tereny użytków rolnych, uprawy polowe, natomiast w studium w części jest 1 M 
(tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej) i w części 1 R tereny rolne. Pani 
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Kierownik nadmieniła, że niniejszy projekt uchwały został szczegółowo 
przeanalizowany 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: 
Międzylesie i Lesica 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.5/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie Jodłów. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – oświadczyła, że to projekt, w którym również 
rozpoczyna się procedurę many mpzp. Zmiana dotyczy przeznaczenia gruntów do 
tej pory użytkowanych jako rolne na cele zabudowy mieszkaniowej 2M (zgodnymi 
ze studium) dla 3 działek o nr 195/1, 195,2, 197/1 o pow. 1,40 ha. Projekt 
szczegółowo zreferowano na wszystkich posiedzeniach Komisji RM.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Danuta 
Kałużna poinformowała, że Komisja jednogłośnie wydała pozytywna opinię 
względem projektu uchwały, poprosiła więc o jego pozytywne przyjęcie.  

 
Wobec braku pytań Przewodniczący RM przystąpił do głosowania: 

głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Jodłów 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 nieobecny 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.6/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Roztoki, działka nr ewid. 87/3. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – poinformowała, że jest to projekt uchwały zamykający 
procedurę zmiany MPZP dla działki o powierzchni 1,21 ha. Działka w MPZP 
stanowi w większości tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części 
tereny rolne z zakazem zabudowy, tereny lasu i tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych.  Wg studium dopuszcza się w całości zabudowę mieszkaniową 
mieszaną 2M. Po uchwaleniu nowego miejscowego planu działka w całości uzyska 
przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. W projekcie 
uchwały zostały ustalone parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
zagospodarowania terenu oraz zasady modernizacji zabudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej. Ustalono procentową stawkę opłaty planistycznej: dla 
terenów oznaczonych symbolem MN – opłata będzie wynosiła 10%, natomiast dla 
pozostałych terenów 0,01%. Pani Kierownik nadmieniła, że niniejszy projekt 
uchwały został szczegółowo przeanalizowany 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. 
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Wobec braku pytań Przewodniczący RM przystąpił do głosowania: 
głosowanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie wsi Roztoki, działka nr ewid. 87/3 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 nieobecna 

9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA nieobecny 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 
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4.7/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Michałowice i Goworów. 

 
Kier. Ref. ITiG E. Siwek – projekt uchwały dotyczy zakończenia procedury zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 działek. Jeżeli chodzi o Michałowice – 
dz. nr 120/2 posiada pow. 3,16 ha, natomiast działka w Goworowie nr 133/5 posiada 
pow. 1,07 ha. W MPZP działka w Goworowie ma posiadać przeznaczenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działka położona w Michałowicach będzie 
posiadała kilka przeznaczeń, w tym głównie: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługi turystyki 2M/UT, tereny zabudowy zagrodowej, tereny 
komunikacji drogowej wewnętrznej oraz zieleni naturalnej. Również w planie tym 
określono wszelkie parametry techniczne kształtowania zabudowy zagospodarowania 
terenu, zasady modernizacji zabudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej. 
Ustalono następujące stawki procentowe, na podstawie których nalicza się 
jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 10 % dla terenu 
oznaczonego symbolem MN i 0,01% dla pozostałych terenów. Pani Kierownik dodała, 
że niniejszy projekt uchwały został szczegółowo omówiony 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Michałowice i Goworów. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 
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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 nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.8/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – projekt uchwały także dotyczy zakończenia procedury 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 działek o nr 161, 162 i 148 – 
teren łącznie obejmuje 8,87 ha. Ww. działki posiadają przeznaczenie jako tereny 
użytków rolnych, w studium działka nr 161 jest przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniowo – usługową, natomiast pozostałe dz. posiadają przeznaczenie w 
części pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i w części jako tereny rolne 1R. Po 
uchwaleniu nowego MPZP w części tereny uzyskają przeznaczenie mieszkaniowe i 
usługi turystyki. Tak jak w poprzednich projektach w planie tym określono wszelkie 
parametry techniczne oraz taką samą wysokość opłaty planistycznej. Pani 
Kierownik podkreśliła, że projekt szczegółowo zreferowano 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. 
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Wobec braku pytań Przewodniczący RM przystąpił do głosowania: 

 
głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie 
wsi Nagodzice 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 
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14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.9/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad 
finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – projekt uchwały dotyczy finansowania                                              
i współfinansowania z Budżetu Gminy Międzylesie prac konserwatorskich, 
restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach na wniosek osób 
fizycznych lub prawnych będących właścicielami lub posiadaczami prawa 
użytkowania wieczystego. Wszystkie prace objęte dotacją odbywać się będą zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych. Dotacje można uzyskać na roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do wykazu lub rejestru zabytków prowadzonym przez 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Osoba ubiegająca się o 
dotacje będzie zobowiązana złożyć wniosek w terminie określonym w Ogłoszeniu 
Burmistrza MiG Międzylesie – wniosek ten stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  
Dotacja może być udzielona w wysokości do 98% nakładów koniecznych na 
wykonanie prac oraz może być udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez 
wnioskodawcę udziału własnego w wysokości min. 2% wartości tych zadań. 
Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy. Projekt uchwały podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, wejdzie w 
życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Został także szczegółowo 
omówiony na wszystkich posiedzeniach Komisji RM.   

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Adam Polański 
przedstawił pozytywną opinię składu ww. Komisji i zwrócił się o pozytywne 
przyjęcie niniejszej uchwały.  

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

projektu uchwały poddał go głosowaniu: 
 

głosowanie w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę 
nad zabytkami 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła 

Podsumowanie 

status ilość procent status ilość procent 

ZA 12 100 % pula głosów 15 - 
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PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 % 

WSTRZYMAŁO 
SIĘ 

0 0 % nieoddanych 
głosów 

3 20 % 

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 nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.10/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych. 

Kier. Ref. ITiG E. Siwek – przedstawiła projekt uchwały informując, że 
znowelizowana została ustawa dotycząca utrzymania czystości i porządku w 
Gminach. Zgodnie z zapisami ustawy nieczystości ciekłe to zarówno nieczystości 
pochodzące z oczyszczalni przydomowych – osadniki jak i nieczystości pochodzące 
ze zbiorników bezodpływowych. Zmienia się stawki w odniesieniu do nieczystości 
ciekłych. Uchwała z 28 stycznia 2022 r określała wysokość stawki tylko dla 
zbiorników bezodpływowych i wynosiła 120 zł brutto za 1m3, obecnie ustala się 
górna stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wys. 140 
zł brutto za 1m3. Projekt został szczegółowo omówiony na wszystkich 
posiedzeniach Komisji RM.  
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Z-ca Przewodniczącego komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa Adam Polański 
przedstawił pozytywną opinię składu ww. Komisji i zwrócił się o pozytywne przyjęcie 
niniejszej uchwały.  

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

 
głosowanie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 
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12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.11/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2023. 

 
Skarbnik MiG Agata Ziental – oświadczyła, że w projekcie uchwały zwiększono 
wydatki o kwotę 2 793 779,39 zł na następujące zadania: 

• „Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – kwota 3200 zł na nadzór 
inwestorski, 

• „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w 
Międzylesiu” – wprowadza się kwotę 94 250 zł jest to pozostała część 
wydatków niezrealizowanych w ubiegłym roku.  

• „Budowa sieci wodociągowej w Różance”- kwota 584 820, 01 zł, 

• „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe na drogach publicznych 
obszaru Gminy Międzylesie” – kwota 1 797 691, 38 zł, 

• „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem Dla ZSP w Domaszkowie” 
– kwota 300 000 zł, 

•  „ Budowa rowerowego parku umiejętności na dz. Nr 182 – obręb 
Międzylesie” – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
kwota 15 000 zł. 

• Wprowadza się zadanie: „Dostępna Gmina Międzylesie” – projekt 
realizowany poprzez PFRON, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój 2014-2020, wartość projektu wynosi 71 985 zł, 

• Wprowadza się nowy projekt pn. „Miedzylesie, Kraliki – kulturalny rajd po 
pograniczu”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, 
Wartość zadania 114 000 zł, 85% z budżetu UE.  

• Zwiększa się o kwotę 17 226 zł całoroczne utrzymanie czystości ulic i 
chodników oraz opróżnianie koszów ulicznych na terenie miasta 
Międzylesie. 

• Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę  12 240 zł z tytułu otrzymanych 
środków z Funduszu przeciwdziałania covid na wypłatę dodatków 
węglowych, 
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• zwiększa się przychody o kwotę 2 583 340, 84  zł na sfinansowanie 
wprowadzonych zmian z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku 
budżetu. Przychody po zmianach wynoszą 8 736 658,84 zł.  

• Wszystkie zmiany omówiono na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.  
 

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

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

projektu uchwały poddał go głosowaniu: 
 

głosowanie w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2023. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 
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9 MENDEL WŁADYSŁAW JAN ZA 

10 MOKRA JANINA ZA 

11 POLAŃSKI ADAM ZA 

12 PRZYBYLSKA VIOLETTA MARIA nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.12/ Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały 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. 

Skarbnik MiG Agata Ziental – oznajmiła, że w projekcie uchwały dostosowano  
wartości finansowe w zakresie dochodów,  wydatków i przychodów wynikające ze 
zmian wprowadzonych w budżecie gminy wg stanu na dzień 27.01.2023 r. Niniejszy 
projekt szczegółowo omówiono 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 nr LVI/330/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z 

dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Międzylesie. 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 
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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 nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 

4.13/ Przewodniczący RM przedstawił ostatni projekt uchwały 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". 

Skarbnik MiG Agata Ziental – projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzylesiu na długości 0,5 km". 
Wartość dotacji to 450 000 zł, środki finansowe zapisano w uchwale budżetowej na 
2023 rok. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie 
i zasady rozliczenia dotacji celowej określone zostaną w odrębnej umowie na 
realizację powyższego zadania. Pani Skarbnik dodała, że projekt omówiono na 
posiedzeniach Komisji RM.  

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

Wobec braku pytań Przewodniczący RM przystąpił do głosowania: 
 



23 
 

głosowanie 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" 

jednostka RADA MIEJSKA W MIĘDZYLESIU 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

 

data 27 stycznia 2023 r.   

typ głosowanie jawne imienne 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 % 

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 nieobecna 

13 ROSZNIOWSKI MARIUSZ MIECZYSŁAW ZA 

14 SŁUGOCKA MONIKA ANETA nieobecna 

15 SZURA STANISŁAW MAKSYMILIAN ZA 
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Ad 5 

 Przewodniczący RM – po zakończeniu procesu uchwałodawczego zwrócił się o 
zgłaszanie wniosków bądź zapytań, następnie przypomniał przewodniczącym 
poszczególnych Komisji o sporządzeniu Planów Pracy na rok 2023 oraz Sprawozdań 
za rok ubiegły, które zostaną przedstawione na sesji w miesiącu lutym. 
 

Ad.6 

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

     Podinspektor 
     Joanna Lubas     Przewodniczący  
    Rady Miejskiej w Międzylesiu  
     Jerzy Marcinek  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


