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PROTOKÓŁ NR IV /2019 
z IV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

  z dnia 28 lutego 2019 roku 
 

W IV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 13 radnych z ustawowego składu 

wynoszącego 15 radnych. Miejsce sesji – sala konferencyjna OSP w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a. 

Otwarcie obrad - godz. 9.00.  

 

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

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

uczestników. 

 

2. Stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący RG stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, co 

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

jest władna do podejmowania uchwał wobec ustawowego składu rady. 

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. 

 

3.  Przedstawienie porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący RG Marek Kusz przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad 

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

międzysesyjnym. 

5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w 

Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2017/2018. 

7. Podjęcie uchwał: 

7.1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

7.2 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Janowice Wielkie” 

7.3 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 

7.4 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/171/2018 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 marca 2018 

roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie 

7.5  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie” 

7.6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2019 rok 

8. Interpelacje i zapytania.  

9.  Sprawy różne.  

10. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Janowice Wielkie. 

11. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

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

Powiedział też, że głosowania odbywać się będą przy użyciu tabletów. Zapytał, kto chciałby wnieść uwagi, 

poprawki, bądź wnioski do porządku obrad. Poinformował, że porządek obrad wraz z materiałami sesyjnymi 

radni otrzymali (na zakładce w BIP). Dodał, że 26 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu 

i Infrastruktury Komunalnej, na którym były analizowane projekty uchwał. Zmian do porządku obrad nie 

zgłoszono. Przewodniczący RG poddał pod głosowanie porządek obrad: porządek został przyjęty 

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

międzysesyjnym. 

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy wpłynęły: 

- 2 pisma od Wojewody Dolnośląskiego dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Mniszkowa i Radomierza. Odpowiedzi zostały udzielone w terminie 

(zamieszczone są na zakładce dla radnych), 

- rozstrzygniecie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności § 25 ust.6 we fragmencie uchwały Nr III/13/2018, 

- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach podstawowych, 

- sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r., 

- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr I/4/2019, 

- 2 interpelacje od radnych, na które Wójt odpowiedział w ustawowym terminie, 

- 2 zapytania od Pani Sołtys Trzcińska, na które Wójt odpowiedział, 

- pismo od LGD Partnerstwo Ducha Gór dot. zaproszenia ich przedstawiciela na sesję Rady Gminy,  

Przewodniczący RG poinformował, że 30.01.2019 r. uczestniczył w spotkaniu noworocznym Powiatu 

Jeleniogórskiego, na którym zapewniono o remoncie drogi Radomierz – Janowice Wielkie jako Nr 1. 
 

5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 
 

Wójt przedstawił sprawozdanie w tym sprawy: społeczne (ankiety dot. projektu wymiany pieców na bardziej 

ekologiczne, taryfy MZK: przejazdy bezpłatne dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów i seniorów 

od 70 rż., Karty Dużej Rodziny od 1 stycznia br. mogą dostać rodzice, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci, 

akcja kastracji /sterylizacji wolno żyjących kotów), inwestycje (zlecenia na przeprojektowanie muru 

oporowego na ul. Chłopskiej, spotkanie z architektem odnośnie kontynuacji prac projektowych dot. nowego 

przedszkola), gospodarcze (zakup masy bitumicznej w workach do naprawy dróg gminnych, budowy 1 wiaty 

w Trzcińsku, czyszczenia dwóch przepustów i rowu w Radomierzu, wymiany opraw świetlnych, likwidacja 

dzikich wysypisk), kadry (nabór na wolne stanowiska pracy w UG), promocję (przedstawienie 1 marca na 

zbiórkę publiczną na sprzęt do edukacji w szkole z pierwszej pomocy), informację o spotkaniach. W dyskusji 

udział wzięli radni: P. Gołębski, P. Lesiński, A.Skotarek, A. Puffi, ponadto A. Brodziak – sołtys wsi 

Trzcińska Odpowiedzi udzielili Wójt Gminy, Dyrektor Szkoły Mirosław Wiśniewski. 
 

6. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej im. Wandy 

Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2017/2018. 

Mirosław Wiśniewski Dyrektor Szkoły Podstawowej im Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich 

przedstawił sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 r. W dyskusji udział wzięli radni: A. Skotarek, P 

Gołębski, P Lesiński. Odpowiedzi udzielili Wójt Gminy, Dyr. M. Wiśniewski oraz Skarbnik Gminy. 
 

- Przerwa 10 minut. Po przerwie. - 

 

7. Podjęcie uchwał. 
 

- 7.1: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

St. Tatarzyn, Przewodniczący KR przedstawił projekt uchwały. Przewodniczący RG poddał pod 

głosowanie przedmiotowy projekt. Wynik głosowania: projekt uchwały został przyjęty przy 13 głosach „za”, 

głosy „wstrzymujące się” i głosy „przeciw” nie wystąpiły- zgodnie z zestawieniem rezultatów głosowania, 

stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

 -7.2: w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie” 

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

zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK. Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: projekt uchwały został przyjęty przy 13 głosach „za”, głosy „wstrzymujące się” i głosy 

”przeciw” nie wystąpiły - zgodnie z zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do 

protokołu. 
 

- 7.3: 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 przedstawił projekt uchwały. Przewodniczący KBiIK stwierdził, że projekt został 

http://www.janowicewielkie.pl/images/stories/sprawozdania%20o%C5%9Bwiatowe/sprawozdanie%20opisowe%20dw%20za%20i%20p%C3%B3%C5%82rocze%202018.pdf
http://www.janowicewielkie.pl/images/stories/sprawozdania%20o%C5%9Bwiatowe/sprawozdanie%20opisowe%20dw%20za%20i%20p%C3%B3%C5%82rocze%202018.pdf
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zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK. Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: projekt przyjęto przy 13 głosach „za”, głosy „wstrzymujące się” i głosy „przeciw” nie 

wystąpiły- zgodnie z zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

-7.4: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/171/2018 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 

marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie 

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

zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK. Przewodniczący Rady po zgłoszeniu poprawki radnych w par.1 

dot. dodania jako inkasenta także Joanny Fijałkowskiej, zam. Janowice Wielkie, poddał pod głosowanie 

poprawkę. Poprawka została przyjęta przy 13 głosach „za”, głosy ‘‘wstrzymujące się” i głosy „przeciw” nie 

wystąpiły- 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 13 głosach „za”, głosy ‘‘wstrzymujący się” i głosy „przeciw” nie wystąpiły. - zgodnie z 

zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

-7.5: w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie”  

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały, nadmienił, że przedstawiony projekt był analizowany przez 

KBiIK, ale nie było przeprowadzonego głosowania nad projektem uchwały. W dyskusji udział wzięli radni: 

P. Lesiński, P. Gołębski, ponadto głosu udzielono sołtysowi T.Fijałkowskiemu. Przewodniczący RG poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został przyjęty przy 13 głosach „za”, 

głosy ‘‘wstrzymujące się” i głosy „przeciw” nie wystąpiły - zgodnie z zestawieniem rezultatów głosowania, 

stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 
 

-7.6: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2019 rok  

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

zaopiniowany pozytywnie przez KBiIK. Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: projekt uchwały został przyjęty przy 13 głosach „za”, głosy ‘‘wstrzymujące się” i głosy 

„przeciw” nie wystąpiły - zgodnie z zestawieniem rezultatów głosowania, stanowiącym załącznik nr 4 do 

protokołu. 
 

8. Interpelacje i zapytania.  

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.  
 

- Radna Anna Skotarek wylogowała się z systemu głosowania i opuściła salę obrad - 
 

9.  Sprawy różne.   

Radna K. Milancej powiedziała, że w dolnym Komarnie znajdują się kontenery do śmieci segregowanych, 

przy których jest ciągły bałagan i porozrywane worki. Przekazała zapytanie od mieszkańców, czy możliwe 

jest inne miejsce, gdzie można te kontenery przenieść. Odp. Wójt, że zgodnie z jego rozeznaniem każde 

wskazane inne miejsce będzie wyglądało identycznie, jeżeli jest taka wola mieszkańców, prosi o wystąpienie 

na piśmie o likwidację tego miejsca gromadzenia. Radna K. Milancej zapytała odnośnie monitoringu. Odp. 

Wójt, że wszystkie ustalenia miały być uzgadniane z Panią Sołtys.  Radny P. Lesiński zabrał glos w sprawie 

boksu na śmieci przy nowym skwerku. Firma zabiera tylko z boksu a to, co leży wokół, pozostaje. W tym 

samym miejscu stoi kontener na odzież, który jest często przepełniony. Następna sprawa to odcinek chodnika 

od apteki w stronę skwerku: tam stoi woda i jest błoto. Czy mamy jakiś pomysł w tej sprawie? Zapytał 

odnośnie wyceny lokalu Apteki oraz o transport z Trzcińska i wieczorny kurs do Radomierza. Podniósł 

sprawę szamb nad Bobrem: jakie pomysły ma gmina? Odp. Wójt, że obecnie niestety nie ruszymy tej 

sprawy z uwagi na nowo powstające przedszkole i rozwiązanie problemu z drogą powiatową. Radny P. 

Lesiński powiedział, że może zmobilizować jakoś mieszkańców, dokonać kontroli szamb. 

Wiceprzewodniczący M. Kusz powiedział, że w przyszłości można byłoby wygospodarować pulę 

pieniędzy na wymianę szamb, jak przy wymianie pieców. Radny P. Lesiński stwierdził, że mieszkańców 

trzeba uświadomić, wystąpić z pismem, a następnie skontrolować. Radna K. Milancej powiedziała, że może 

prowadzić kampanię i zobowiązać mieszkańców, że każdy z mieszkańców ma obowiązek wywieźć szambo 

w terminie. Radny J. Popławski powiedział, że nie trzeba żadnych programów, tylko zgodnie z przepisami 

kontrolować mieszkańców. Radny St. Tatarzyn przedstawił sytuacje szamb przy ul. Nadbrzeżnej odnośnie 

zrzutu na oczyszczalnię. Przewodniczący RG zapytał radnych, czy przedstawiciela LGD Partnerstwa 

Ducha Gór ma zaprosić na KBiIK czy na sesję RG. Jednogłośnie odpowiedziano, że na KBiIK. Radna J. 
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Faber zapytała czy istnieje możliwość otrzymania tłucznia na boczną drogę. Odp. Wójt, że w miarę 

możliwości stara się uzupełniać ubytki w nawierzchni. Radna J. Faber zapytała dot. czyszczenia rowów. 

Odp. Wójt, że do połowy rowu odpowiedzialny jest właściciel posesji. Radny J. Popławski powiedział, że 

należałoby uświadomić mieszkańców, że utrzymanie czystości na chodniku i rowu przylegających do posesji 

należy do obowiązku właściciela. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu, wylogował się z 

systemu głosowania i opuścił salę obrad - 

 

Tomasz Fijałkowski przedstawił swoje spostrzeżenia, inicjatywy jak również zagadnienia, które chciałby 

wprowadzić wśród społeczeństwa Janowic. Radny P. Lesiński powiedział, że o zmianach czy nowościach 

najlepiej informować w Informatorze Janowickim. Więcej pytań nie stwierdzono. 

 

10. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Janowice Wielkie.  

Wiceprzewodniczący RG poinformował, że protokół z III sesji Rady Gminy udostępniono radnym do 

zapoznania w BIP. Wniosków i uzupełnień do protokołu nie było. Wiceprzewodniczący RG poddał pod 

głosowanie protokół z III sesji. Wynik głosowania: protokół został przyjęty przy 8 głosach „za”, głosy 

‘‘wstrzymujące się” i głosy „przeciw” nie wystąpiły - zgodnie z zestawieniem rezultatów głosowania, 

stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu. 

 

11. Zamknięcie sesji Rady Gminy 

Porządek obrad został wyczerpany. Wiceprzewodniczący RG o godz. 14.30 zamknął IV sesję Rady Gminy 

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

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 IV sesji Rady Gminy: 

Nr  IV/24/2019  w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

Nr IV/25/2019 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie” 

Nr  IV/26/2019 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 

Nr  IV/27/2019 w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXV/171/2018 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z 

dnia 1 marca 2018r.  w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie 

Nr  IV/28/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 

grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie” 

Nr  IV/29/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na  2019 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 na stronie 

gminnej www.janowicewielkie.pl  - zakładka  e- sesja. 
 

http://www.janowicewielkie.pl/
http://www.janowicewielkie.pl/

