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P r o t o k ó ł   Nr 4/2015 r. 

Z IV Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 10 lutego 2015 r; 

organizowanej w sali nr 14 Urzędu MiG Międzylesie. 

 

Godzina otwarcia sesji:  12.00 

Godzina zamknięcia sesji: 13.10 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący RM J. Marcinek otworzył IV sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

Następnie przywitał zaproszonych przedstawicieli ze szkoły w Międzylesiu                               

i Domaszkowie, radnych, przybyłych gości oraz pracowników urzędu. Następnie 

przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum. 

2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

1/ określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i  

     zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

2/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi  

     opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  

     specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  

     psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub  

     całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania. 

3/ zmiany opisu stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy  

     Międzylesie.  

4/ powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie.  

5/ wniosku o ujęcie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata  

     2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi  

     ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów. 

6/ zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

5. Przyjęcie sprawozdań za 2014 r., i planów pracy komisji RM na 2015 r.  

6. Wnioski i zapytania. 

         

Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.  

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji 

obecnych było 15 radnych. Podejmowane na sesji uchwały będą miały moc wiążącą.  
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Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie z prac burmistrza w okresie 

pomiędzy sesjami radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie zwrócił się                                 

o zgłaszanie uwag i zapytań do sprawozdania.  

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniej sesji jest sporządzony                   

i znajduje się biurze RM oraz na stronie bip urzędu MiG, kto chciał mógł zapoznać 

się z jego treścią. Następnie zwrócił się o przyjęcie protokołu.  

 

Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i w drodze głosowania jawnego,                                                

w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. 

 

Ad. 4 

1/Przewodniczący przystąpił do omawiania projektów uchwał w sprawach. Jako 

pierwszy projekt określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

Insp. OPS A. Łąk poinformowała, że zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie 

jest jednorazową formą pomocy w wysokości 4 000 zł. zasiłek celowy, z zastrzeżeniem 

zwrotu jego części lub całości, na zasadach określonych w tabeli stanowiącej 

integralna cześć uchwały może zostać przyznany osobie lub rodzinie, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej. Projekt był szczegółowo analizowany na wszystkich posiedzeniach 

komisjach rady, w związku z czym zwróciła się o przyjęcie uchwały.  

Przewodnicząca Komisji BiB B. Rudalska  przedstawiła pozytywną opinię komisji           

i zwróciła się do radnych o pozytywne przyjęcie uchwały.   

Radni nie wnieśli uwag w związku z tym przewodniczący odczytał i poddał głosowaniu 

projekt uchwały.  

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęli 

uchwałę Nr IV/12/2015 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie. 

2/Przewodniczący przedstawił projekt kolejnej uchwały jest w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich 

pobierania. 

  



3 
 

Insp. OPS A. Łąk przedstawiła projekt informując iż za jego sprawą ustala się zasady 

przyznawania i odpłatności oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia                   

z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. Uchwała określa stawkę 1 godziny świadczenia usług, co wcześniej 

uregulowane było zarządzeniem Kierownika Ośrodka. Z uchwała radni szczegółowo 

zapoznali się podczas komisji. Uchwała była szeroko omawiana na wszystkich 

komisjach na dzień dzisiejszy usługi opiekuńcze świadczone są dla 11 osób i jest to 

pomoc niezbędna.  

Przewodnicząca KBiB B. Rudalska przedstawiła pozytywną opinię komisji                           

i zwróciła się do radnych o pozytywne przyjęcie uchwały.   

Radni nie wnieśli uwag w związku z tym przewodniczący odczytał i poddał głosowaniu 

projekt uchwały.  

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęli 

uchwałę Nr IV/13/2015 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od odpłatności jak również trybu ich pobierania. 

3/Przewodniczący przystąpił do omawiania następnej uchwały w sprawie zmiany 

opisu stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzylesie.   

Sekretarz MiG A. Kruk przedstawiła projekt informując, że był on omawiany 

szczegółowo na wszystkich komisjach. Zmiana  dot. dopisania do obwodu głosowania 

nr 2 obejmującego część miasta Międzylesie, nowo powstałej ulicy pn. „Na Wzgórzu”. 

Opisy granic pozostałych obwodów głosowania nie ulegają zmianie. 

Przewodniczący poinformował, że uchwała ma charakter  techniczny, w związku                            

z tym nie wymaga opinii komisji merytorycznej, następnie zwrócił się z zapytaniem                

o uwagi do projektu uchwały.   

Radni nie wnieśli uwag w związku z tym przewodniczący odczytał i poddał głosowaniu 

projekt uchwały.  

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęli 

uchwałę Nr IV/14/2015 w sprawie zmiany opisu stałych obwodów głosowania 

utworzonych na terenie Gminy Międzylesie.   

4/Przewodniczący przystąpił do omawiania kolejnego projektu uchwały w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie.  

Spec. ds. oświaty M. Harasińska przedstawiła projekt uchwały informując, że 

powołuje się Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Międzylesie i nadaje się jej Statut 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Statut określa cele i zadania 

Młodzieżowej Rady, organizację, oraz zasady i tryb wyboru jej członków. Radni 

Młodzieżowej Rady wybierani będą przez uczniów szkół z terenu gminy podzielonej na 

dwa okręgi wyborcze: OKW Nr 1 – Gimnazjum Nr 1 w Międzylesiu, i OKW Nr 2 – 
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Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie. Ilość mandatów w poszczególnych okręgach 

wyborczych uzależniona będzie od liczby uczniów danego gimnazjum posiadających 

prawo wyborcze, ustalana proporcjonalnie do ogółu. Pierwsze wybory odbędą się do 

końca czerwca 2015 r, a kadencja trwać będzie przez 1 rok, licząc od dnia wyborów.   

Przewodniczący Komisji ZOiK A. Polański przedstawił pozytywną opinię komisji           

i zwrócił się do radnych o przyjęcie uchwały. Następnie poinformował, że cieszy się i 

popiera tę inicjatywę. Podjęcie uchwały jest usankcjonowaniem stanu, który już 

poniekąd istnieje. Uważa iż poprzez powołanie Młodzieżowej Rady dajemy narzędzie, 

aby uczyć i wychowywać, ale również aby dać możliwość sprawdzenia się w tej 

dziedzinie i zmierzyć z wyzwaniami jakie za tym idą. 

Burmistrz MiG T. Korczak podziękował Komisji Oświaty za rekomendację uchwały, 

po czym zwrócił się z wnioskiem aby w treści Statutu będącego załącznikiem do 

uchwały dokonać jednej zmiany porządkowej w Rozdziale  I – Postanowienia ogólne 

par. 2 pkt. 3. – dodać do słownika konkretyzującego pojęcia w Statucie, przy pojęciu 

Miasto - należy to rozumieć jako Miasto i Gminę Międzylesie.  

Przewodniczący poinformował, że wniosek burmistrza jest czysto techniczny,                            

w związku z czym nie wymaga przegłosowania.   

Radni nie wnieśli uwag przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją 

głosowaniu.  

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęli 

uchwałę Nr IV/15/2015 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy 

Międzylesie.  

Przewodniczący pogratulował wszystkim młodym odbiorcą uchwały biorącym 

udział w sesji.   

Burmistrz poinformował, że podjęcie uchwały nie kończy jej toku legislacyjnego, 

ponieważ  będzie ona teraz kontrolowana w trybie nadzorczym u Wojewody. Dopiero 

po tym jak zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, a Nadzór nie zgłosi uwag co do jej treści będzie można pracować z tą 

uchwałą i uważać ją za ważną. Wybory do Młodzieżowej Rady określono na miesiąc 

czerwiec, jednak jeśli legislacja uchwały powiedzie się wcześniej wówczas przystąpimy 

do organizacji wyborów. 

 

5/Przewodniczący przystąpił do omawiania kolejnego projektu uchwały w sprawie 

wniosku o ujęcie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 

zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku 

Wrocław-Kłodzko-Boboszów. 

 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały informując iż forma tej uchwały ma charakter 

deklaracji. Wolą naszej  gminy jest podkreślenie znaczenia budowy drogi S8  dla 

bezpieczeństwa i rozwoju społeczno – gospodarczego całego regionu. Brak tej drogi 

uniemożliwia ruch transportowo drogowy z Polską właściwą. Należy też wspomnieć o 

tym co ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa, i co powiedziano na 
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komisjach, że na tym odcinku drogi zginęło w ciągu 10 lat ponad 300 osób - to tak 

jak duża wieś naszej gminy. Oprócz uchwały, wyrażającej wolę, na dzień 30 stycznia 

br; zgromadzono i przekazano do Warszawy ponad 400 druków ankiet 

konsultacyjnych wypełnionych przez mieszkańców gminy, którzy przyłączają się do 

społecznego apelu w tej sprawie. Należy jednak pamiętać, że znaczna ilość ankiet 

wypełniona została również drogą elektroniczną.  

 

Przewodniczący poinformował, że uchwała nie wymaga opinii komisji merytorycznej.  

 

Radni nie wnieśli uwag przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją 

głosowaniu.  

 

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęli 

uchwałę Nr IV/16/2015 w sprawie wniosku o ujęcie w projekcie Programu Budowy 

Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów. 

 

6/Przewodniczący przystąpił do omawiania kolejnego projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

Skarbnik MiG A. Ziental poinformowała, że projekt szczegółowo omawiany był na 

wszystkich komisjach rady. Plan dochodów po zmianach wynosi 22 736 929 zł, w tym 

dochody bieżące 19 657 867,40 zł, dochody majątkowe 3 079 061,60 zł. Plan 

wydatków po zmianach wynosi 21 019 629 zł, w tym wydatki bieżące 19 027 877,17 

zł, wydatki majątkowe 1 991 751,83 zł. Ogólna wartość dochodów i wydatków jest 

wyższa niż w projekcie uchwały z 27 stycznia br, który był przedstawiony na 

komisjach, ponieważ w międzyczasie przed sesją Zarządzeniem Burmistrza z 30 

stycznia br; zwiększono dotację na wypłatę dodatków energetycznych, dlatego też 

teraz należy skorygować tę rozbieżność. 

Przewodniczący KBFiRG M. Harasiński przedstawił pozytywną opinię komisji.  

Radni nie wnieśli uwag w związku z tym przewodniczący odczytał i poddał głosowaniu 

projekt uchwały.  

Radni w drodze głosowania jawnego, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęli 

uchwałę Nr IV/17/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  

Ad. 5 

Przewodniczący RM poinformował, że zakończono proces uchwałodawczy.                    

W związku z czym przystąpił do omawiania kolejnego punktu  dot. przyjęcia 

sprawozdań za 2014 r., i planów pracy komisji na 2015 r. Następnie poinformował, 

że plany prac i sprawozdania były omawiane na posiedzeniach komisji, w związku                    

z tym proponuje ich przyjęcie do protokołu poprzez przegłosowanie.   

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania w obecności 15 radnych jednogłośnie 

przyjęli plany pracy komisji na 2015 r; oraz sprawozdania za rok poprzedni.  
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Ad. 6 

Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie wniosków i zapytań. 

Radny K. Rusinek zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość zapoznania się                   

z protokołem z pokontrolnym NIK. 

Burmistrz protokół będzie opublikowany na stornie bip urzędu.  

Radny A. Polański zwrócił się o opublikowanie do wiadomości mieszkańców 

harmonogramu komisji rady.  

 

Więcej uwag nie wniesiono. W związku z wyczerpaniem się tematów obrad,  

przewodniczący podziękował młodzieży za tak liczne przybycie i udział w sesji,                            

a następnie zamknął obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

 

 

 

 

 

Protokół               Przewodniczący  

Insp. ds. Obsługi Rady Miejskiej                                   Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Aleksandra Nalborczyk            Jerzy Marcinek 
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