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PROTOKÓŁ NR II/2018 

z II sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
z dnia 20 listopada 2018 roku 

 

 

W II sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 14 radnych z ustawowego składu wynoszącego 
15 radnych. Miejsce sesji– sala konferencyjna OSP w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a. Rozpoczęcie 
sesji - godz. 12oo. 
 
Ad.1  
Otwarcie II sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 
 
Krzysztof Zawadzki, Przewodniczący Rady Gminy w Janowicach  Wielkich otworzył II sesję, powitał 
uczestników, przedstawił porządek obrad: 
1. Otwarcie II sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
4 .Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwał: 
               5.1. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysom 

5.2. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie 
5.3. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 
5.4. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
5.5. w sprawie zniesienia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie 

5.6. w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie 
zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
5.7. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2018 rok 

6. Informacja Wójta o pracach nad Statutem Gminy. 
7. Interpelacje,  zapytania Radnych.  
8.Sprawy różne.  
9. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
Przewodniczący oświadczył, że obrady są już nagrywane, wizerunek i głosy obecnych będą upublicznione. 
Zapytał, czy ktoś chciałby wnieść uwagi, poprawki, bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji. 
Poinformował, że 27 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury (dalej w 
protokole KBiIK) na którym były analizowane przedmiotowe  projekty uchwał.  
Wójt złożył wniosek  o  zniesienie punktu 5.5. z porządku obrad.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad . 
W głosowaniu wzięło udział 13  radnych.  
Wynik głosowania: za -  13 radnych, przeciw-  0 radnych, wstrzymało się -  0 radnych. 
Na sali obrad nieobecny Piotr Gołębski. 
 
Ad. 2 
Stwierdzenie quorum. 
 

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, co pozwala  
podejmować uchwały. Nieobecni radni wg listy to: Kinga Milancej. 
Lista obecności radnych - Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności gości zaproszonych - Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad.3 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
 

Przewodniczący poinformował, że do Biura Rady Gminy nie wpłynęły żadne pisma w ww. okresie.  
 
Ad.4  
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Otwarcie dyskusji: w dyskusji  udział wzięli: radna  
Anna Skotarek,  radny Jan Popławski,  radny Piotr Lesiński. Wójt udzielił odpowiedzi. 
 
Ad.5 
Podjęcie uchwał. 
 
5.1 
- w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysom 
 
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.  
Radny Bartosz Dul powiedział, że na posiedzeniu KBiIK radna Kinga Milancej zgłosiła wniosek o dokonanie zmian w 
§ 3 ust.3 lit.: 
a) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy albo przewodniczącego komisji: łącznie z 300 zł na 350 zł,  

b) dla radnego nie pełniącego funkcji przewodniczącego komisji: łącznie 250 zł na 300 zł.  
Projekt został zaopiniowany pozytywnie wraz z ww. poprawką, w wyniku głosowania w KBiIK 12 głosów „za”, 1 
głos „ przeciw” ( P. Gołębski), i 1 głos ‘‘wstrzymujący się’’ ( J. Popławski). 
Otwarcie dyskusji. W dyskusji: Radny Piotr Lesiński zwrócił się o zestawienie diet w ościennych gminach 
powiatu jeleniogórskiego. Odp. Sekretarz, że są różne modele naliczania  diet w różnych gminach i nie da 
się ich porównać. Więcej pytań nie stwierdzono. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Wynik głosowania nad uchwałą: za-  12 radnych, przeciw –1 radny ( P. Gołębski), głosy wstrzymujące się – 
1 radny ( J. Popławski). 
Przewodniczący  stwierdził, że została przyjęta uchwała Nr II / 6 / 2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad 
przyznawania diet radnym i sołtysom. 
 

5.2 
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie 
 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński odczytał projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem. 
Radny Bartosz Dul powiedział ,że na posiedzeniu KBiIK zgłoszony został  wniosek o dokonanie  zmiany  do § 1 ust.1 
pkt.1 – tj. ustalenie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4600,00 zł – poprawka została przyjęta przez KBiIK (10 
głosów „za”, głos „ przeciw” nie wystąpił, i 4 głosy ‘‘wstrzymujące się’’).  

Otwarcie dyskusji. Radny Piotr Lesiński zwrócił się do Mecenasa odnośnie maksymalnych stawek, które 
przewidywały widełki w wynagrodzeniu Wójta, w wyniku czego wielu radnych mogło zgłaszać swoje propozycje; czy 
powinny być umieszczone widełki wynagrodzenia. Mecenas Janusz Konkol,  powiedział ,że projekt ma odpowiadać 
zasadom  techniki  ustawodawczej. Powiedział ,że kwestie widełek można potraktować jako dodatkowy materiał 
informacyjny; widełki  wynikają z rozporządzenia, a ustawa przewiduje górny pułap - dużo większy. Radny Piotr 
Gołębski stwierdził, że w uchwale sprzed 4 lat w uzasadnieniu były przedstawione widełki. Mec. Janusz Konkol  
powiedział, że projekt  powinien odpowiadać treściowo temu, co ma wyjść  z procesu uchwałodawczego.  Więcej pytań 

i uwag nie stwierdzono. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.  
Wynik głosowania nad uchwałą: za -  11 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 3 radnych  (P. 
Lesiński ,A.Skotarek , P. Gołębski). 
Przewodniczący  stwierdził, że została przyjęta uchwała Nr II / 7  / 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie. Wójt podziękował za przyjęcie uchwały.  
 

5.3 
- w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 
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Skarbnik Gminy Robert Gudowski  przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem.  
Radny Bartosz Dul powiedział, że na posiedzeniu KBiIK w głosowaniu projektu uchwały uzyskano 12 głosów „za”, 
głos „ przeciw” nie wystąpił, i były 2 głosy ‘‘wstrzymujące się’’ ( radny P. Lesiński, radna A. Skotarek). 

Otwarcie dyskusji. Radny Piotr Lesiński  powiedział, że podobnie jak na posiedzeniu Komisji składa wniosek o 
dokonanie zmian w pkt. 2 z kwoty 23, 47 na 23 zł, do tego wniosku przyłącza się również radna Anna Skotarek. Radna 
Anna Skotarek złożyła wniosek o dokonanie zmian w  pkt. 5 z  kwoty 7, 90 na 7,75 zł.  Radny Piotr Gołębski zapytał, 
jak proponowana obniżka wpłynęłaby na budżet gminy. Przewodniczący ogłosił przerwę na dokonanie symulacji 
finansowej przez Skarbnika. 
 

Przerwa 10 minut. Po przerwie. 
 
Przewodniczący wznowił obrady. 
Skarbnik Gminy powiedział, że po przyjęciu obu wniosków  wpływ do  budżetu  gminy na rok  2019  będzie mniejszy 

o 7 857,92 zł. Oba wnioski zostały poddane pod głosowanie. Wspólny wniosek (Anny Skotarek i  Piotra 
Lesińskiego) o dokonanie zmian w pkt. 2 z kwoty 23, 47 na 23 zł: w głosowaniu wzięło udział 14  radnych. 
Wynik głosowania: za-  4 radnych ( P. Lesiński , A.Skotarek , K. Zawadzki , M. Kropielnicka), przeciw”  - 8 
radnych ( J. Faber, B. Dul, St. Tatarzyn , R. Sobolewski ,J. Popławski , K. Ignaciuk , Ł. Wdowiak  , M. Kusz), 
wstrzymało się – 2 radnych ( A. Puffi , P. Gołębski) . Wniosek został odrzucony. 
 
Wniosek  radnej Anny Skotarek o dokonanie zmian w  pkt. 5 z  kwoty 7, 90 na 7, 75 zł: 

Wynik głosowania: za-  3 radnych ( K. Zawadzki ,A.Skotarek ,P. Lesiński), przeciw – 10 radnych ( J. Faber , J. 
Popławski , R. Sobolewski , M. Kropielnicka , A. Puffi  , Ł. Wdowiak  , B. Dul , M. Kusz , St. Tatarzyn , K. Ignaciuk), 
wstrzymała się – 1 osoba  ( P. Gołębski). Wniosek został odrzucony. 
Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 
 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania: za-  12 radnych, przeciw –  2 radnych (A. Skotarek , P. Lesiński),wstrzymało się – 0 
radnych. 
 
Przewodniczący  stwierdził, że została przyjęta uchwała Nr II / 8  / 2018 w sprawie określenia wysokości stawek oraz 
zwolnień od podatku od nieruchomości 
 
5.4 
- w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
 
Skarbnik Gminy przeczytał projekt uchwały z uzasadnieniem. Nadmienił, że zmian w stosunku do stanu obecnego 
jest dużo. Przedstawił stawki obowiązujące i  stawki przedstawiane w projekcie uchwały.  
 
Radny Bartosz Dul  powiedział, że na posiedzeniu KBiIK głosowano opinię do projektu uchwał: 12 głosów „za”, 1 głos 
„ przeciw” ( radny P. Gołębski), i 1 głos ‘‘wstrzymujący się’’ ( radna A. Skotarek). 
 

Otwarcie dyskusji. Głosów nie było. 
Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały.  
Wynik głosowania: za-  12 osób, przeciw –  2 osoby (A.Skotarek , P. Gołębski), wstrzymało się – 0. 
Przewodniczący  stwierdził, że została przyjęta uchwała Nr II / 9  / 2018 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku 
od środków transportowych. 
 
5.5 
- w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie zarządzenia poboru 
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 
 
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński omówił projekt uchwały z uzasadnieniem. 
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Bartosz Dul powiedział, że na posiedzeniu KBiIK, w wyniku głosowania opinii dla projektu stwierdzono 14 głosów „za”, 
głos „ przeciw”, i głos ‘‘wstrzymujący się’’ nie wystąpiły. 
 
Otwarcie dyskusji. Przewodniczący powiedział, że praca sołtysa jest ciężka, odpowiedzialna i wymaga dużego 
zaangażowania; większe  zainteresowanie tym stanowiskiem byłoby, gdyby sołtysi otrzymywali wynagrodzenie w 
formie ryczałtu miesięcznego. Odpowiedział Wójt, że o ile Rada podejmie taki temat, to będzie on opracowywany.   
Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały.  

Wynik głosowania: za-  14 radnych, przeciw –  0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych. 
 
Przewodniczący  stwierdził, że została przyjęta uchwała Nr II / 10 / 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2015 
Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
5.6 
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2018 rok 
 
Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem i  przedstawioną autopoprawką. 
 
Bartosz Dul  powiedział, że na posiedzeniu KBiIK głosowano opinię do projektu: było 13 głosów „za”, głos „ przeciw” 
i głos ‘‘wstrzymujący się’’ nie wystąpiły.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Otwarcie dyskusji. W dyskusji udział wzięli:  
Radny Stanisław Tatarzyn stwierdził ,że w pkt. 18 widnieje niepotrzebny zapis „o treści” oraz „o kwotę”. Odpowiedział 
Skarbnik, że należy te zapisy skreślić. Radny Piotr Lesiński odniósł się do pkt.3 w uzasadnieniu. Koncesja za 
zezwolenia wyliczana jest na podstawie oświadczeń o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim; nie zmniejszyła się ilość 
spożywania alkoholu, tylko ktoś zrezygnował z prowadzenia działalności i koncesji. Skarbnik  to potwierdził. Radny 
Piotr Gołębski zapytał odnośnie pkt.12 uzasadnienie. Kwota 50 tys. zł na wynagrodzenie w związku z przejściem na 
emeryturę. Czy to dotyczyło jednego pracownika czy uzupełnienie wszystkich kwot wydanych w ciągu roku. 
Odpowiedział Skarbnik, że jest to na ten cel w ogóle. Więcej pytań nie stwierdzono. 
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za-  14 osób, przeciw –  0, wstrzymało się – 0. 
 
Przewodniczący  stwierdził, że została przyjęta uchwała Nr II / 10 / 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Janowice Wielkie na 2018 rok. 
 
Ad 6 
Informacja Wójta o pracach nad Statutem Gminy. 
 
Sekretarz Gminy zaprosił  Radnych do wspólnego konsultowania treści nowego Statutu.  
Radni proszeni są o uwagi i spostrzeżenia w terminie do 7 grudnia br.; tekst został umieszczony w Internecie w 
zakładce dla radnych na stronie gminy. Przedstawił krótko ideę zmian w  statucie. 
 
Ad.7 
Interpelacje,  zapytania Radnych.  
 

Przewodniczący poinformował o zasadach składania interpelacji i zapytań w nowej kadencji. Nie zgłoszono 
żadnych interpelacji i zapytań. 
 
Ad.8 
Sprawy różne. 
 
Radny Marek Kusz zapytał odnośnie ul. Partyzantów, gdzie na końcu jest nasyp, czy planuje się tam jakąś zatoczkę? 
Zapytał również czy istnieje możliwość za lasem na ul. Partyzantów postawić lampę solarną. Odpowiedział Wójt, że 
projekt nie przewiduje nic więcej, był już odbiór dokonany przez wykonawców, projektanta, inspektora nadzoru i 
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przedstawiciela gminy. Odnośnie lamp prosił, by zgłaszać pisemnie, zgłoszenia będą dopisywane i w miarę możliwości 
realizowane. Radna Krystyna Ignaciuk powiedziała, że przy budynku nr 27a pomiędzy ulicą Pionierską a 
Demokratów niezbędne jest postawienie lampy. Odpowiedział Wójt: poprosił o zgłoszenie pisemne. Radny Jan 
Popławski zwrócił się do Wójta o wystąpienie pisemne do Starostwa Powiatowego o zmianę oznakowania tonażu na 
drodze Radomierz - Komarno do 12 ton z uwagi na to, że droga ta jest ciągle rozjeżdżana przez pojazdy powyżej 40 
ton. Odpowiedział Wójt, że w oparciu o złożoną pisemnie interpelację wystąpi do Starostwa. Przewodniczący Rady, 
powiedział, że następna sesja odbędzie się dnia  20.12. 2018 r. o godz.10. Natomiast posiedzenie KBiIK – na 
podstawie ustalenia Przewodniczącego KBiIK - o godz. 9 dnia 18.12.2018 r. Wójt przekazał informację odnośnie 
materiałów na sesje i posiedzenia. Poprosił o zastanowienie się nad formą głosowania nad projektami uchwał (tablety 
lub przyciski). Powiedział, że decyzja należy do radnych. Przewodniczący podał temat pod głosowanie, kto jest za 
zakupem tabletów albo przycisków: 9 za zakupem tabletów. Stwierdził, że zostaną zakupione tablety.  Radny Piotr 
Lesiński zapytał o gwarancję skwerku przy ul.1 Maja, gdyż tam występują pęknięcia i podłoże się wykrusza.  Poruszył 
również sprawę dotyczącą chodników w Janowicach Wielkich, które są w stanie krytycznym. Zwrócił się do Wójta, aby 
własnymi siłami połatać chociaż chodnik do apteki.  Poruszył również temat odnośnie występujących szpar na moście 
w Trzcińsku. Odpowiedział Wójt, że gwarancja wynosi 24 miesiące; pierwszy przegląd na wiosnę. Odnośnie mostu - 
było pismo i osobiste spotkanie z poszkodowanym kolarzem. Sprawa dotyczyła mostu w Trzcińsku, odnośnie mostu 
w Janowicach Wielkich nic nie wiemy. Radny Piotr Lesiński, zapytał, co z transportem przez Trzcińsko i czy w naszej 
gminie zabronione jest palenie ogniska. Odpowiedział Wójt, że przedstawi informację o korzystaniu z przewozów; 
odnośnie palenia ognisk - to trzeba przemyśleć. Radny Piotr Lesiński zapytał czy na naszym terenie są budynki 
objęte wieczystym użytkowaniem. Odpowiedział Wójt – są takie budynki. Więcej pytań nie stwierdzono. 
 
Ad.9 
Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag i 

zastrzeżeń. Przewodniczący o godz. 14.30 zamknął II sesję Rady Gminy w Janowicach Wielkich, Podziękował 
wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w obradach. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
 
 
         Protokołowała                                                                        Przewodniczył  
  Bogusława Nestorowicz                                                            Krzysztof Zawadzki  
specjalista ds. Rady Gminy                                                 Przewodniczący Rady Gminy 
i działalności gospodarczej      
 
 
Załączniki do protokołu: 
  1.  Uchwała Nr II /6/2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysom 

  2.  Uchwała Nr II /7/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie 
  3.  Uchwała Nr II /8/2018  w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 
  4.  Uchwała Nr II /9/2018 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  
  5.  Uchwała Nr II /10/2018 zmiany uchwały Nr X/47/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

       w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz   
       ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

  6.  Uchwała Nr II /11/2018  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok 
 
Przebieg sesji został zapisany na urządzeniu rejestrującym dźwięk i udostępniany jest w Biurze Rady Gminy w 
Janowicach Wielkich pok. nr 3. Ponadto sporządzono nagranie dźwięku i obrazu,  dostępne w Internecie pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=5_9pNE-z1co 
 
 
 


