
 
 

PROTOKÓŁ NR III/2018 
z III sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

  z dnia 20 grudnia 2018 roku 
 

 

W III 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.  
 

Otwarcie obrad - godz. 10.00.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Zawadzki w Janowicach Wielkich otworzył III sesję, powitał 

uczestników, przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie III 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 w sprawie: 

5.1 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Radomierz w 

gminie Janowice Wielkie. 

5.2 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w gminie 

Janowice Wielkie. 

5.3 przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, 

zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. 

5.4 zmiany uchwały Nr XXXI/ 223/2014 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

nadania statutów sołectwom wchodzącym w skład Gminy Janowice Wielkie. 

5.5 przyjęcia Statutu Gminy Janowice Wielkie. 

5.6 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

5.7 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

5.8 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

5.9 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii 

oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2019. 

5.10 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok. 

5.11 budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2019. 

5.12 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2019 – 2025. 

6. Interpelacje, zapytania Radnych.  

7. Sprawy różne.  

8. Przyjęcie protokołów z  I i II  sesji Rady Gminy Janowice Wielkie. 

9. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Przewodniczący RG oświadczył, że obrady są nagrywane, wizerunek i głosy obecnych będą upublicznione. 

Zapytał, kto chciałby wnieść uwagi, poprawki, bądź wnioski do porządku obrad. Poinformował, że 18 

grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej, na którym były 

dokładnie analizowane przedmiotowe projekty uchwał.  Zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Ad 2: 

Stwierdzenie quorum. 
 



Przewodniczący RG stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, co 

pozwala podejmować uchwały. Nieobecni radni wg listy to: Marta Kropielnicka. 

Lista obecności radnych - Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności sołtysów- Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Lista obecności gości zaproszonych - Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 3: 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 
 

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy wpłynęły 3 pisemne interpelacje, na które 

Wójt odpowiedział w ustawowym terminie. Powiedział też, że Wójt wystąpił z pismem do Starostwa 

Powiatowego - Wydziału Dróg Powiatowych odnośnie wykonania prac na drodze powiatowej 2749D w 

Komarnie. 

Poinformował o piśmie przewoźnika, zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpi zawieszenie 

niektórych kursów relacji Jelenia Góra – Janowice Wielkie. 

Przedstawił pismo dot. współpracy z Euroregionem Nysa.  

Pytań nie stwierdzono. 

  

Ad 4: 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 
 

Wójt złożył sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. W dyskusji udział wzięli radni: Anna 

Skotarek, Piotr Gołębski, Piotr Lesiński. Wójt  oraz Skarbnik udzielali odpowiedzi. 

 

Ad 5: 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

- 5.1: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 

Radomierz w gminie Janowice Wielkie. 

Wójt powiedział, że do 28 sierpnia do 25 września 2018 r. plan zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu obrębu Radomierz był wyłożony do publicznego wglądu jak również dyskusji publicznej. Nie 

wpłynęły uwagi, jak również nie było chętnych do udziału w dyskusji publicznej. Planista Jacek Godlewski 

dokładnie omówił treść przedmiotowej uchwały. Przewodniczący KBiIK Bartosz Dul  stwierdził, że 

projekt został zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK, w wyniku głosowania 8 głosów „za”, i 1 głos 

‘‘wstrzymujący się’’ głosy „ przeciw” nie wystąpiły. 

W dyskusji: Radny Piotr Gołębski zwrócił się o zamieszczenie zapisu, który ograniczałby zastosowanie 

jaskrawych kolorów na elewacjach i dachach. Złożył wniosek o dodanie w rozdziale II dodatkowego 

paragrafu o ograniczeniu zastosowania jaskrawych kolorów na elewacjach budynków i dachach. Odp. 

planisty, że zmiana spowodowałaby konieczność ponownego wyłożenia projektu planu.  

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek radnego. Wynik głosowania: wniosek został 

odrzucony przy 2 głosach „za”, 2 głosach „wstrzymujących się” i 10 głosach „przeciw” - zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” - zgodnie z zestawieniem rezultatów 

głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.2: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w 

gminie Janowice Wielkie. 

Wójt powiedział, że od 29 sierpnia do 19 września 2018 r. trwało wyłożenie planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Mniszków. Wpłynęły 2 uwagi, które wraz z planistką były omówione i 

uwzględnione. Planista Małgorzata Wołoszka przedstawiła projekt uchwały. Przewodniczący KBiIK 



stwierdził, że projekt został zaopiniowany przez KBiIK pozytywnie, w wyniku głosowania: 10 głosów „za”, 

natomiast głosy „ przeciw” i głosy ‘‘wstrzymujące się’’ nie wystąpiły. 

Radny Piotr Lesiński zapytał o działki o powierzchni pow. 2500 m2. Odp. planisty: odrębna jest procedura 

podziału i scalania działek; §26 dotyczy nowopowstających działek. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 14 głosach „za” i braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - zgodnie z zestawieniem 

rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.3: przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego 

Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. 

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. Przewodniczący KBiIK stwierdził, że projekt został 

zaopiniowany przez KBiIK pozytywnie, w wyniku głosowania: 11 głosów „za” , natomiast głosy „ przeciw” 

i głosy ‘‘wstrzymujące się’’ nie wystąpiły. 

Otwarcie dyskusji. Radny Piotr Lesiński stwierdził, że nie wskazano naszej gminy jako członka 

Karkonoskiego Klastra Energetycznego. Odp. Sekretarz powiedział, że kiedy zbierano dane do strategii, 

nasza Gmina jeszcze nie należała do klastra. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 14 głosach „za” i braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - zgodnie z zestawieniem 

rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.4: zmiany uchwały Nr XXXI/223/2014 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2014 r. w 

sprawie nadania statutów sołectwom wchodzącym w skład Gminy Janowice Wielkie. 

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. Przewodniczący KBiIK stwierdził, że projekt został 

zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK, w wyniku głosowania 10 głosów „za”, 1 głos ‘‘wstrzymujący się’’, 

głosy „przeciw” nie wystąpiły.  

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 13 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciw”- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.5: przyjęcia Statutu Gminy Janowice Wielkie.  

Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały i przedstawił naniesione autopoprawki, wynikające z uwag 

KBiIK.  Przewodniczący KBiIK stwierdził, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK: w 

wyniku głosowania 11 głosów „za”, głosy ‘‘wstrzymujące się” i „przeciw” nie wystąpiły. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 14 głosach „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przerwa 10 minut. Po przerwie. 

 

- 5.6: określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych.  

Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz przedstawiła projekt uchwały.  Przewodniczący KBiIK 

stwierdził, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK, w wyniku głosowania 11 głosów „za”, 

głosy ‘‘wstrzymujące się” i „przeciw” nie wystąpiły.  

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 14 głosach „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.7: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz, przedstawiła projekt uchwały. Przewodniczący KBiIK 

stwierdził, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK, w wyniku głosowania w KBiIK 11 

głosów „za”, głosy „wstrzymujące się” i „przeciw” nie wystąpiły. 

Radny Piotr Lesiński – zapytał o maksymalny wiek uprawnionych, czy pomoc dot. też studentów. Odp. 

M. Gajewicz, że nie obejmuje ich.  



Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 14 głosach „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.8: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz, przedstawiła projekt uchwały. Przewodniczący KBiIK 

stwierdził, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK, w wyniku głosowania 11 głosów „za”, 

głosy, a głosy „wstrzymujące się” i „przeciw” nie wystąpiły. 

Radny Piotr Lesiński zapytał o źródła finansowania i sposób rozliczania. Odp. Małgorzata Gajewicz, że 

Wójt występuje z wnioskiem, podpisuje umowę, 60% jest z budżetu państwa, a 40% ze środków własnych. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 14 głosach „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.9: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii 

oraz  Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2019. 

Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz przedstawiła projekt uchwały. Przewodniczący KBiIK 

stwierdził, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK, w wyniku głosowania 11 głosów „za”, 

a głosy „wstrzymujące się” i „przeciw” nie wystąpiły. 

Radna Kinga Milancej zapytała, czy w ramach tego programu jest możliwość ograniczenia miejsc 

spożywania alkoholu w miejscach publicznych; wskazała przykładowe miejsca. Odpowiedź M. Gajewicz 

– odpowiedziała, że w ramach tego programu nie, bo dotyczy tylko profilaktyki; w miejscach wskazanych 

może interweniować tylko policja. Radny Piotr Lesiński zapytał, czy w 2018 roku były zgłoszenia o 

sprzedaży alkoholu nieletnim lub upojenia alkoholowego. Odp. M. Gajewicz, że nie było zgłoszeń. Radny 

Piotr Lesiński zapytał, czy policja kontroluje punkty, gdzie jest alkohol spożywany; czy są nadawane 

mandaty; czy komisja jest o tym informowana? Odp. M. Gajewicz, że Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych nie jest informowana, ale o ile potrzebna jest taka informacja, to dane można 

uzyskać od dzielnicowego. Radna Anna Skotarek zapytała o liczbę rodzin objętych profilaktyką. Odp. M. 

Gajewicz, że w szkole profilaktyka obejmuje wszystkich uczniów; Komisja kieruje osoby na odwyk, jak 

również do Sądu celem stwierdzenia uzależnienia. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 14 głosach „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.10: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – powiedział, że projekt tej uchwały kończy rok budżetowy 2018, po 

autopoprawkach wynikających z posiedzenia KBiIK zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2018 r. o 

277 192, 06 zł i zwiększa się plan wydatków dochodowych w 2018 r. o 277 192, 06 zł. Zmienia się zał. nr 5 

i zał. nr 6 do uchwały budżetowej, które otrzymują brzmienie jak zał. nr 3 i nr 4 do uchwały. Przedstawił 

autopoprawkę zgłoszoną na komisji dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków na odrębnym rachunku 

szkoły. Ponadto dwa punkty odnośnie dopłat do wody i ścieków. Zwiększamy kwotę o 67095,63 zł i 

przeznaczamy to w tej samej kwocie na dopłatę do wody. Kwotę 159 879,43 zł przeznaczamy w tej samej 

kwocie na dopłatę do ścieków. Zgłosił autopoprawkę dot. przesunięcia 6000,00 zł na plany 

zagospodarowanie przestrzennego.  

Przewodniczący KBiIK stwierdził, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK, w wyniku 

głosowania 11 głosów „za”, a głosy „wstrzymujące się” i „przeciw” nie wystąpiły. Radny Piotr Gołębski 

zapytał o kwotę przeznaczoną na projekt przedszkola. Skarbnik poinformował, że niezrealizowane wydatki 

przejdą na środki wolne po rozliczeniu roku budżetowego i wykonaniu dochodów. Radna Anna Skotarek 



zapytała o dopłaty do wody i ścieków. Odp. Skarbnik, że wynikają z uchwały o dopłatach, którą podjęła 

Rada Gminy w poprzednim roku.  

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 14 głosach „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.11: budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2019. 

Skarbnik powiedział, że projekt wpłynął również do RIO, która wydała pozytywną opinię. Na posiedzeniu 

KBiIK projekt dokładnie omówiono. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 18130342,00 zł w tym: dochody 

bieżące 16770342,00zł, dochody majątkowe 1360000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie: 16909342,00 zł 

w tym: wydatki bieżące 14576226,21 zł, wydatki majątkowe 2333115,79 zł. Ustala się nadwyżkę dochodów 

nad wydatkami:1221000,00 zł.  

Przewodniczący KBiIK stwierdził, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK, w wyniku 

głosowania 10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, głosy „przeciw” nie wystąpiły. 

Radny Piotr Gołębski zapytał o podział działki 612/12 przy ul. Nadbrzeżnej. Odp. Wójt, że nie był brany 

pod uwagę. Radny Piotr Gołębski zapytał o kwotę ze sprzedaży działek 599/22 i 599. Odp. Wójt, że ok. 

60 tys. zł.  

Radny Piotr Lesiński zapytał o sprzedaż i koszt wyceny apteki. Odp. Wójt, że wycena trwa, cena usługi ok. 

tys. zł. 

Radny Piotr Gołębski zgłosił wniosek o zmianę w budżecie: zwiększyć dochody o 7 tys. zł w dziale 700 

rozdział 70005 § 0770 z 360 tys. zł na 367 tys zł i przeznaczyć te 7 tys. zł na modernizację remizy strażackiej. 

Odp. Skarbnik, że można wprowadzić zmianę w ciągu roku. Radna Krystyna Ignaciuk powiedziała, że 

jest przeciw temu wnioskowi z uwagi na wiele budynków gminnych, których elewacja jest w złym stanie. 

Odp. Wójt, że zgadza się z Radną i jest za takim wnioskiem, ale nie obecnie. Radny Piotr Gołębski 

poinformował, że wycofuje wniosek. Radny Piotr Lesiński stwierdził, że czas zakończyć remont remizy. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 13 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

- 5.12: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2019 – 2025. 

Sekretarz Gminy odczytał opinię RIO. Skarbnik zgłosił autopoprawkę w zał. nr 1 str.7 kolumna 9. Plan na 

III kw.2018 zamiast 5872490,00 należy zapisać 6106490, 00 zł. Na stronie 16 drugi akapit ma być 2019 r. 

Ostatnia poprawka, jak zauważyła RIO, to dług gminy na koniec 2019 r. 4651490,00, a nie jak był zapis 

4729490,00 zł. 

Przewodniczący KBiIK stwierdził, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK, w wyniku 

głosowania 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

Radny Stanisław Tatarzyn, zapytał o zauważony wzrost dochodów. Odp. Skarbnik, że wynika ze 

zwiększenia subwencji, podatków.  

Radny Piotr Lesiński zapytał o dochody ze sprzedaży mienia gminnego ze względu na mniejsze zasoby 

gminy. Odp. Skarbnik udzielił odpowiedzi. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został 

przyjęty przy 13 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 

Wójt podziękował za podjęcie uchwały budżetowej. 
 

Ad 6: 

Interpelacje, zapytania Radnych.  
 

Przewodniczący RG poinformował, że w tym punkcie obrad radni mogą składać na sesji interpelacje i 

zapytania w formie pisemnej. Dodał, że radni mogą składać interpelacje i zapytania w formie pisemnej 

między sesjami. Nie było zgłoszonych interpelacji i zapytań.  

 

Ad 7: 

Sprawy różne. 
 

Radny Piotr Gołębski wystąpił o inne zamieszczanie uchwał na stronie internetowej (tworzenie paczek 

danych). Odp. Wójt, że tak zostaną przygotowane. 



Przewodniczący RG wrócił do pisma odnośnie likwidacji kursów Serwisu Samochodowego Sp. z o. o. 

Odp. Wójt, że podejmiemy rozmowę z przewoźnikiem. Przedstawił obłożenie kursów z Trzcińska, z 

którego wynika małe zainteresowanie pasażerów. Radny Piotr Gołębski zaproponował, żeby przewoźnik 

obsługiwał też Komarno. Radny Jan Popławski powiedział, że kursy do/z Komarna są obłożone. 

Radna Anna Skotarek – podniosła sprawę widoczności na ostrym zakręcie w Komarnie co wymaga 

wycięcia choinek. Radny Jan Popławski powiedział, że o to powinien wystąpić właściciel gruntu. Radna 

Kinga Milancej powiedziała, że właściciele proszą o pomoc i wyrażają zgodę na wycinkę tych drzew. Odp. 

Wójt powiedział, żeby Urząd skontaktował się z Panią radną w celu załatwienia sprawy. 
 

Ad 8: 

Przyjęcie protokołu z  I i II  sesji Rady Gminy Janowice Wielkie. 
 

Przewodniczący RG poinformował, że protokoły z I i II sesji Rady Gminy udostępniono radnym do 

zapoznania w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosków i uzupełnień do protokołu nie było. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie protokół z I sesji. Wynik głosowania: protokół został przyjęty 

przy 13 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie protokół z II sesji. Wynik głosowania: protokół został przyjęty 

przy 13 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie stwierdzono- zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 9: 

Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący RG o godz. 14.30 zamknął III sesję Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w obradach. 

Przewodniczący RG oraz Wójt złożyli życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich radnych oraz ich 

rodzin.   

Na tym protokół zakończono. 

 

                        Protokołowała                                     Przewodniczył  

 

 

 

                 Bogusława Nestorowicz                                                                      Krzysztof Zawadzki  

              specjalista ds. Rady Gminy                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

              i działalności gospodarczej      

 

Załączniki: 

Nr 1 – Lista obecności Radnych 

Nr 2 – Lista obecności Sołtysów 

Nr 3 – Lista obecności Gości 

Nr 4 – Zestawienie rezultatów głosowania 

 

Podjęte uchwały na III sesji Rady Gminy: 

III/12/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

obrębu Radomierz w gminie Janowice Wielkie 

III/13/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Mniszków w gminie Janowice Wielkie 

III/14/2018 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części 

Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”  

III/15/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/ 223/2014 Rady Gminy Janowice Wielkie  z dnia 31 marca 

2014 r. w sprawie nadania statutów sołectwom wchodzącym w skład Gminy Janowice Wielkie 

III/16/2018 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Janowice Wielkie 

III/17/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w schronisku dla 

osób bezdomnych 



III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie   dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

III/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

III/20/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

III/21/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na  2018 rok 

III/22/2018 w sprawie Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2019 

III/23/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2019- 2025 
 

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=YxeIlfeBUUk 
 


