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                                                           PROTOKÓŁ Nr XII /2015 

                  z nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

                                           z dnia  23  listopada 2015roku ( poniedziałek) 

                                                                godz. 10
00 

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Janowice Wielkie odbyła się w sali konferencyjnej OSP w 

Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a pod przewodnictwem Pawła Pawłowicza - 

Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 15 

radnych udział wzięło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. Po 

stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy, słowami „ otwieram 

nadzwyczajną XII sesję Rady Gminy Janowice Wielkie, – o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. 

Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Mecenasa, 

Sekretarza Gminy, Sołtysów jak również gościa mieszkańca naszej gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że XII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została 

zwołana na wniosek Wójta Gminy na dzień 23 listopada 2015 r. o godz. 10 w związku z 

wystąpieniem potrzeby pilnego zajęcia stanowiska Gminy Janowice Wielkie w sprawie zmiany 

budżetu, jak również z uwagi na konieczność jak najszybszego sformalizowania współpracy z 

Powiatem Jeleniogórskim polegającej na zimowym utrzymaniu dróg, dokonania korekty uchwał i 

deklaracji podatkowych spowodowanej zmianami w prawie i nadzorem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, jak również inne sprawy związane z podatkami gminnymi.                                                                                                                           

-                    

                                                                                                                                            

załącznik Nr 1 
 

Ad.1Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przedstawił porządek obrad, który 

wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie przed sesją wraz z materiałami sesyjnymi i 

projektami uchwał w następującym brzmieniu:                            

 1) Otwarcie nadzwyczajnej XII sesji Rady Gminy. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Podjęcie uchwał w sprawie: 

3.1.wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015rok  

3.2.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego zimowego utrzymania 

dróg  

      powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Janowice Wielkie w okresie od 15 

listopada  

      2015r. do 30 kwietnia 2017roku. 

3.3.zmian w uchwale nr XI/53/2015 z dnia 29 października w sprawie określenia wysokości 

stawek   

      oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 

3.4.zmiany uchwały nr XI/54/2015 z dni 29 października 2015 r. w sprawie wysokości   



      rocznych stawek podatku od środków transportowych 

3.5.zmiany uchwały nr X/46/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 września 2015 

r. w    

     sprawie zasad ustalania, poboru, terminów poboru i wysokości stawek opłaty targowej, 

zarządzenia  

     poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

oraz  

     wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty targowej 

3.6. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

4) Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XII sesji Rady Gminy.             

     

Ad.2                                                                                                      

Stwierdzenie quorum  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził już na wstępie, że zgodnie z listą obecności w 

obradach uczestniczy 12 radnych, nieobecni radni to:   

- Sylwia Przedwojewska 

                                                                                                                                           

-załącznik Nr 2 

Ad.3  

podjecie uchwał: 

ppkt 1  
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok 

Skarbik Gminy Robert Gudowski- odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem 

Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań odnośnie niezrozumiałych kwestii.  

 
                                                                                                                                      

-załącznik Nr 3- 

Otwarcie dyskusji 

Radny Wasiak Poniatowski - zapytał odnośnie zmniejszenia wydatków na Fundusz sołecki w 

Mniszkowie czy, to zmiejszenie i zabezpieczenie środków nadal dotyczyć bedzie tego właśnie 

funduszu? 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że na wniosek Sołectwa Mniszkowa 

zmniejsza się wydatki majątkowe na wykonanie monitoringu wizyjnego wsi Mniszkowa z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych właśnie z tymże funduszem. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - zapytała odnośnie zamontowania 2 nowych 

punktów oświetlenia ulicznego. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że zgodnie z wnioskiem Sołectwa 

Radomierza zapisałem 2 punkty, ale na chwile obecną już jest założony jeden punkt 

oświetleniowy. 

Radny Piotr Lesiński - zapytał odnośnie zapisu w uzasadnieniu pkt.5 zwiększa się plan wydatków 

bieżących w celu zabezpieczenia funkcjonowania Gminy, w tym na zwrot nienależnie pobranej subwencji 

ogólnej za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w 2015 r. w załączniku nr 2 

zwiększa się o 103 515, 00 zł, wynagrodzenia osobowe 72 000, 00 oraz pochodne i zakup materiałów i 

wyposażenia. Proszę o krótkie przedstawienie tych wydatków.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że odnośnie zakupu materiałów i 

wyposażenia to zmuszeni jesteśmy zakupić nowy komputer dla Sekretarza Gminy i sukcesywnie 

wymieniać oprogramowanie ( RIO). Odnośnie wynagrodzeń osobowych te 72 tys. zł są to 



wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i 2 nowo zatrudnionych pracowników.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie zapisu w załączniku nr 4 - 

dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Kultura fizyczna i sport 

krzewienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 49 120, 00 zł czy tu 

nie powinno być zmiany z uwagi na to, że drużyna piłkarska seniorów została rozwiązana i 

zrezygnowała ze współzawodnictwa w obecnym sezonie.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że tu już są uwzględnione zmiany. Jest 

uwzględnione przeniesienie ze sportu na działalność OSP. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - odniosła się do zapisu w uzasadnieniu w pkt. 2 Rezygnuje się z 

realizacji wydatków majątkowych i zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 

Zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. 

„Budowa przedszkola w Janowicach Wielkich) czy jest to decyzja ostatnich czasów czy 

wiedzieliśmy już o tym wcześniej. Czy nie mogliśmy wcześniej dokonać tego zmniejszenia?  

Drugie pytanie to zmniejsza się o kwotę 8.100,00 Zł wydatki majątkowe na modernizacje i 

remont dachu świetlicy wiejskiej we wsi Trzcińsko. Zgodnie z planem na rok 2015r planowana 

była kwota 80 000, 00 zł wykonano w pierwszym półroczu 2015 roku 70 900, 00 zł, co daje 

różnice 9.100,00 zł, dlaczego zmniejszamy 8 100, 00 zł.  Trzecie pytanie to w zał. nr 3 

planowany zakup dwóch pomp silnikowych na ujecie wody w Miedziance wartość kosztorysowa 

36 600, 00 zł. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że jeśli chodzi o świetliće w Trzczcińsku w 

międzyczasie zostały kupine rzeczy na kwotę 1tyś zł dlatego zmiejszenie jest o 8100 zł  i 

następny etap będzie wpisany na przyszły rok by dokończyć remont dachu.  
Radna Iwona Niedźwiedzińska - a jeśli chodzi o pierwsze pytanie , czyli kwotę 60tyś złotych? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Pani Radna, szanowni Panstwo , to była jedna z tych pozycji o 

ktorej juz podczas planowania budzetu wiedzieliscie ze jezeli przyjdzie do tego moment, to nie 

byla tylko sprawa dotyczaca kosztorysowania ale takze i przeniesienia napowietrznej linii 

energetycznej , słupów linii średniego napięcia, ale zblizając sie do konca roku wiemy ze juz 

teraz tego robić nie bedziemy , więc to jest takie wyczyszczenie jakby spraw zwiazanych z tymi 

tematami. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej w pkt 2. Zapytał, kiedy będzie zwolniony budynek po ośrodku zdrowia.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zgodnie z zapisem ustawowym to do końca grudnia 2016 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - czy nie rozsądniej byłoby  dokumentacje 

kosztorysowa wykonać za kwotę, którą moglibyśmy otrzymać po sprzedaży tego budynku. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jeżeli już będziemy mieli ten sprzedany budynek i będziemy 

mieli pieniądze to w tedy będziemy mogli zrobić dokumentacje a może część budowy. Mam 

nadzieje, że ze sprzedaży ogarniemy całość budowy. Natomiast zastanawialiśmy czy już robić 

kosztorysowanie przez fachowca rzeczoznawcę tego budynku i myślę, że zrobimy to początkiem 

2016 roku podczas funkcjonowania jeszcze danej placówki.  

Więcej pytań nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 13 głosów „za” „ 1 głos ‘’wstrzymuje się’’ głosy„ przeciw”, nie wystąpiły 

Uchwała otrzymała  

Nr XII / 58 /2015 

 



ad. 3.2.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego zimowego 

utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Janowice Wielkie w 

okresie od 15 listopada 2015r. do 30 kwietnia 2017roku. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawił i szczegółowo omówił projekt porozumienia 

z Powiatem Jeleniogórskim. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w kwestiach zawiłych 

bądź niezrozumiałych.    

 

                                                                                                                                    

-załącznik Nr 4- 

Otwarcie dyskusji 

Radny Dariusz Podkański - zapytał, jaka firma odśnieża Trzcińsko 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - informacja jest umieszczona na naszej stronie internetowej 

Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy realizuje Com-D Sp. z o.o. z 

siedzibą w Jaworze, ul. Poniatowskiego 25. 

Gmina jest podzielona na 4 rejony odśnieżania: 

 Rejon: Komarno-Radomierz  

 Rejon: Janowice Wielkie poniżej (na północ) torów kolejowych (bez ul. Chłopskiej) – 

Mniszków - Miedzianka  

 Rejon: Janowice Wielkie: powyżej (na południe) torów kolejowych  

 Rejon: Trzcińsko, ul. Chłopska  

Zgodnie z porozumieniem z powiatem jeleniogórskim na drogach powiatowych zapewnia się 

„bezwzględną przejezdność w godz. 5-8 i 15-18”, w pozostałych godzinach i na drogach 

gminnych odśnieżanie następuje po zapewnieniu przejezdność dróg powiatowych. 

Aby zgłosić nieprawidłowość odśnieżania proszę dzwonić: - przedstawiciel Com-D Sp. z o.o.: 

Roman Madeksza: tel. 792 060 944 (całodobowo) lub -Baza Com-D: tel. 609 241 111 

(całodobowo) lub -przedstawiciel UG: tel. 609 860 311 (całodobowo) 

Odśnieżanie drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez teren Gminy na zlecenie GDDKiA również 

realizuje przedsiębiorstwo Com-D Sp. z o.o. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - zapytał odnośnie standardu umowy odśnieżania. Pojęcie, 

które precyzowało czy umowa jest realizowana prawidłowo czy nierozumiana inaczej przez 

mieszkańców inaczej przez Urząd i jeszcze inaczej przez samego wykonawcę. Jak to zostało w 

tej umowie określone z wykonawcą i jak to się ma do IV standardu odśnieżania dróg 

powiatowych? Czy obowiązuje IV standard czy są w zapisie inne regulacje, które wszystko 

precyzują? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że nie ma możliwości żeby zapisać jednorako i 

egzekwować standardy przez wykonawców czy też przez poszczególnych mieszkańców. 

Przedstawiliśmy firmie odśnieżającej bezwzględną przejezdność w godz. 6-8 i 14-18”, w 

pozostałych godzinach i na drogach gminnych odśnieżanie następuje po zapewnieniu 

przejezdność dróg powiatowych. W zeszłym tygodniu objechaliśmy całość dróg łącznie z tymi 

łącznikami na terenie naszej gminy i z logiki i doświadczeń pracownika Urzędu Gminy zostało 

pokazane, co jest bezwzględne pierwsze a później następne w O ile będzie śnieżna zima to i tak 

nie unikniemy skarg i niezadowolenie niektórych mieszkańców. kolejności mniej uczęszczane. 

Nie ma takiego zapisu w wytycznych, że pierwszy standard odśnieżania to droga przejezdna to 2 

godziny od ustania opadów. To, co my żądamy w umowie to jest dużo więcej niż w 

rozporządzeniu. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - zapytał o płatności za odśnieżanie. 



Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że płatność jest ryczałtowa.  

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że ta firma już u nas wykonywała usługi i ma 

doświadczenie. 

Zapytał odnośnie kwoty, która jest na dwa lata ze Starostwa Powiatowego te 240 tys zł czy to jest 

w porozumieniu czy my musimy jeszcze dopłacać coś dla firmy po przetargu.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że te wartości, które przedstawił nam powiat jest 

troszkę mniejszy niż w latach poprzednich. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że w projekcie uchwały brakuje 

konkretnego, co która kategoria oznacza. Czy te ogólne zasady odśnieżania na drogach 

powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego czy jest jakby ujednolicona z zasadami, które są w kraju 

czy to jest tylko typowo na drogach Powiatu Jeleniogórskiego?   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - czy i jak powiaty to realizują nie sprawdzałem i nie 

kontrolowałem.  Z rozmów z Wicestarostą wynika, że oni rozpisali tak na potrzeby powiatu 

jeleniogórskiego, na co ich stać i to, czego będą wymagać. Nie porównywałem z innym 

powiatem, jakie są standardy i kategorie wyznaczają.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - najbardziej rzuca się w oczy taka tabela, i 

jest zapis, że po ustaniu opadów śniegu w powiecie jeleniogórskim to, co nam przedstawił, że 

dopuszcza się przerw w komunikacji do 24 godzin a w rozporządzeniu jest zapis, ze dopuszcza 

się przerw w komunikacji do 8 godzin. Jest to bardzo duża różnica.  O ile będziemy chcieli 

wyegzekwować od powiatu lub wykonawcy, że droga jest nieprzejezdna to mamy zapisane, że 

dopuszcza się do 24 godzin.  W przyszłość trzeba zwrócić szczególną uwagę. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - bezwzględna przejezdność drogi taki mamy zapis z wykonawcą. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - odnośnie porozumienia pkt.6 Gmina w 

okresie realizacji Porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie 

szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem Porozumienia, z zastrzeżeniem ust., 7. który 

mówi zawyżenia poboczy drogi w stosunku do jezdni na drodze powiatowej nr 2735D, na 

odcinkach dróg Radomierz – Janowice Wielkie i w Trzcińsku na odcinku od drogi powiatowej nr 

2778D do granicy gminy od strony Przełęczy Karpnickiej, w przypadku braku możliwości 

należytego wykonania zadania odpowiedzialność za zdarzenia drogowe spowodowane stanem 

drogi, ponosi Powiat. Czy my, jako gmina możemy odpowiadać za to, co nie jest nasza 

własnością? Gdybyśmy dostali całość zadania do wykonania to tak moglibyśmy. Jest to zapis 

dość konwersyjny.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, ze tą odpowiedzialność przenieśliśmy w pełni na 

wykonawcę. ( Ubezpieczenia) - zapis standardowy. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że droga powiatowa z Janowic 

Wielkich przed wjazdem do Radomierza tam ciągle wylewa woda na ulicę. Proszę o wystąpienie 

do Powiatu o udrożnienie rowu przydrożnego.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - już kilkakrotnie było zgłaszane, ale jeszcze raz wystąpimy z 

pismem. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

Uchwała otrzymała  

Nr XII / 59 /2015 
 



ad.3.3.zmian w uchwale nr XI/53/2015 z dnia 29 października w sprawie określenia 

wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości  
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że w uchwale nr XI/53/2015 z dnia 29 

października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od 

nieruchomości w § 1 pkt. 7 po podpunkcie c) dodaje się podpunkt d) w brzmieniu: 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), i położonych na terenach, dla 

których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – 3 zł od 1 m
2
 powierzchni. Do zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości – dnia 3 listopada 2015 została ogłoszona Ustawa o 

rewitalizacji, która wprowadza stawkę podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych 

objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

                                                                                                                                   

-załącznik Nr 5- 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za”, głos ‘’wstrzymuje się’’ i głosy „ przeciw” nie wystąpiły 

Uchwała otrzymała  

Nr XII / 60 /2015 

 

ad.3.4.zmiany uchwały nr XI/54/2015 z dni 29 października 2015 r. w sprawie wysokości   

rocznych stawek podatku od środków transportowych.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - do zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych: 

                W uchwale nr XI/54/2015 z dni 29 października 2015 r. w sprawie wysokości rocznych   

                 stawek podatku od środków transportowych uzupełniono zapisy o sformułowanie „i 

więcej”  

                 po uwagach z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski- - powiedział, że wszystkie podejmowane przez państwa uchwały 

są zamieszczone na BIP naszego Urzędu. Odnośnie wszystkich podatków założona jest zakładka 

na naszej stronie internetowej.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                      

-załącznik Nr 6- 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

Uchwała otrzymała  

Nr XII / 61 /2015 

 

ad.3.5.zmiany uchwały nr X/46/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 



września 2015 r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów poboru i wysokości stawek 

opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od 

opłaty targowej  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że projekt uchwały uwzględnia potrzebę 

dodania inkasenta opłaty targowej w osobie p. Małgorzaty Gruszki w sołectwie Janowice Wielkie 

z uwagi na brak możliwości pełnej realizacji obowiązków przez dotychczasowych inkasentów 
                                                                                                                                                                    

-załącznik Nr 7- 

 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

Uchwała otrzymała  

Nr XII / 62 /2015 

 

ad.3.6. Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że w związku z ogólnopolską standaryzacją 

formularzy podatkowych w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zastępuje się 

dotychczasowe wzory formularzami jak w uchwale. Uwzględniają one także zmiany, do jakich 

doszło w prawie w 2015 r. (dot. kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości) oraz zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażone w trakcie kontroli w 

2015 r., wedle, której stanowiska wyrażonego w protokole kontroli z dnia 20.03.2015 r. powinno 

w formularzach podatkowych zostać ujęte miejsce na „adnotacje organu podatkowego”. 

                                                                                                                                         

-załącznik Nr 8- 

Uwag i pytań nie stwierdzono  

Uchwała otrzymała  

Nr XII / 63 /2015 

 

Ad.4   Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XII sesji Rady Gminy.           

Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych 

nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz o 12; 00 zamknął XII nadzwyczajną sesję 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne 

uczestnictwo w obradach.  

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                            Przewodniczący Rady 

Gminy 

Insp. ds. Rady Gminy                                                           

i działalności gospodarczej                                               Paweł Pawłowicz  

 

 



 

 

Przebieg sesji został zapisany na urządzeniu rejestrującym dźwięk i udostępniany jest w Biurze 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich pok. nr 3. Jednocześnie informuję, że niektóre fragmenty 

sesji nie zostały zaprotokołowane w formie papierowej gdyż z przyczyn technicznych nie są 

możliwe do odsłuchania. 

  

Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy pok. Nr 3. 


