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

  z dnia 28 marca 2019 roku 
 

W V sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich udział wzięło 12 radnych z ustawowego składu wynoszącego 15 radnych. 

Miejsce sesji – sala konferencyjna OSP w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a. Otwarcie obrad - godz. 12:00.  
 

1. Otwarcie V sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

Krzysztof Zawadzki Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1200 otworzył obrady. Powitał Radnych Rady Gminy, 

zaproszonych gości, obsługę prawną sesji - mecenasa Janusza Konkola oraz Sołtysa Janowic Wielkich.   
 

2. Stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący RG stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum 

do podejmowania uchwał. Nieobecni radni wg listy to: Marta Kropielnicka. Kinga Milancej, Piotr Gołębski. Rada 

jest władna do podejmowania uchwał wobec ustawowego składu rady. 

Lista obecności radnych - Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 

3.  Przedstawienie porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący RG Marek Kusz przedstawił porządek obrad:  

 1. Otwarcie V sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

 2. Stwierdzenie quorum. 

 3. Przedstawienie porządku obrad 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie    

     na 2019 rok 

 5.  Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych   

     przez Gminę Janowice Wielkie.     

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

     okresie międzysesyjnym.  

 7.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

 8.  Sprawy różne.  

 9.  Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Janowice Wielkie.      

 10. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący RG poinformował, że na podstawie przepisu art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. W związku z tym zwrócił się do obecnych na sali z prośbą o zachowanie przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych podczas wypowiedzi. 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).  

Wiceprzewodniczący RG Marek Kusz zwrócił się z prośbą o ujęcie w porządku obrad kolejnej sesji pkt. dotyczącego 

przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Janowice Wielkie zaraz po podjęciu uchwał.      
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2019 rok 

Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały. Pytań nie było. Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. Wynik głosowania: projekt uchwały został przyjęty przy 10 głosach „za”, głosy ‘‘wstrzymujące się” i głosy 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Janowice Wielkie.     

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. Pytań nie było. Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. Wynik głosowania: projekt przyjęto przy 10 głosach „za”, głosy „wstrzymujące się” i głosy „przeciw” nie 

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

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

międzysesyjnym. 

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy wpłynęły: 

- 1 interpelacja od radnego Jana Popławskiego w sprawie nadania nazwy ulicy w Komarnie.  

- imienne zaproszenie dla Przewodniczącego do uczestnictwa w akcji „Wspólne sadzenie lasów”. 
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7.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

Wójt przedstawił sprawy:  

- inwestycyjne: porozumienie z powiatem na remont 3,13 km drogi powiatowej Radomierz-Janowice Wielkie za 520 

tys.zł dotacji gminy dla powiatu, wniosek w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na monitoring 

i latarnie, 3 projekty dróg: pętla w górnym Komarnie, odnoga ul. 1 Maja i ul. Reja, wspólnie z OSP 2 wnioski o 

dofinansowanie dot. piwniczek w Trzcińsku i elewacji remizy w Janowicach Wielkich; 

- nieruchomości: sprzedano 1 mieszkanie dla lokatora za 1% i 3 działki pod garaże; 

- sprawy społeczne: Przedszkole Publiczne zawiadomiło, że 8.04 przystępuje do strajku jak również SP, udzielono 

pomocy mieszkańcowi mieszkania komunalnego po pożarze przybudówki; jedno zażalenie do SKO: na 

postanowienie Wójta dot. odmowy wszczęcia postępowania, czyli cd. procedury samowolnego odbioru psów przez 

organizację społeczną; dotacja 7 tys. zł na samochód wspomagający dla PSP; minął termin informacji o sprzedaży 

alkoholu w sklepach (9 pkt) i gastronomii, (6 pkt): 59 tys.zł w 2018 r. wpływów; 

-ochrona środowiska: odmowa  Starostwa Powiatowego dot. wycinki drzew k. starej remizy w Komarnie,  zdjęta 

dachówka z ruiny, wydano postanowienie o konieczności sporządzenia raportu OOŚ dot. masztu telefonii 

komórkowej w Trzcińsku, nowa decyzja o warunkach zabudowy dot. elektrowni wodnej na Bobrze, ankiety dot. 

wymiany pieców przekazane do KARR; trwa inwentaryzacja szamb nad Bobrem; 

-sprawy gospodarcze: czyszczenie korytek w Radomierzu, wyrównany uskok w najeździe na kładkę na Nadbrzeżnej, 

przepust Komarno 170 naprawiony, 1 awaria wody w Janowicach Wielkich; 

-kadry: nabory na kadrowca i zastępcę Kierownika USC, weekendowe prowadzenie wieży w Radomierzu: 

powierzymy pracownikowi ds. promocji; 

-kontrole: zakończyła się kontrola RIO w UG – czekamy na wystąpienie pokontrolne (wpłynie też do RG), rozpoczęła 

się kontrola DUW dot. zadań powodziowych w 2018 r.- tj. ul. Partyzantów; 

-spotkania, wizyty: ostatnie z serii przedstawień charytatywnych w SP – 4 tys. ze zbiorki na sprzęt pierwszej pomocy 

dla uczniów, F. Springer o Miedzianka Fest, Konwent Wójtów. 
 

8.  Sprawy różne.   

Radna K. Ignaciuk zapytała o prawna możliwość wydania nakazu zburzenia ruiny d. pijalni piwa między ulicą 

Pionierską a ul.1 Maja. Odp. Wójt – gmina może tylko zgłosić sprawę do inspektora nadzoru budowlanego, sama 

nie jest uprawniona do wydania nakazu. Radna K. Ignaciuk: prośba mieszkańców dojeżdżających busem o 

zamontowanie ławeczek na terenie przystanków przy Dino i PKP. Odp. Wójt: koło Dino była ławeczka, ale było to 

miejsce spotkań w innych celach. Radny P. Lesiński zapytał o boksy na śmieci. Firma wywożąca plastiki wywiozła 

tylko z kubła, a plastiki przy kubłach zostały pozostawione. Odp. Sekretarz: sprawa została zgłoszona do Simeko. 

Radny P. Lesiński: kubły z odzieżą, które są ciągle przepełnione i wokół kubłów leżą reklamówki z odzieżą Odp. 

Wójt każdy przepełniony kubeł jest zgłaszany do firmy, która za to odpowiada. Poprzednia firma nie wywiązywała 

się należycie i poprosiliśmy PCK z nadzieją, że będzie w stanie o to zadbać. Jest to walka z wiatrakami, ciągle pisanie 

maili o przyjechanie i uporządkowanie tych kontenerów. Radny P. Lesiński: zbliża się okres wiosenny i należałoby 

napisać na stronie internetowej, albo w Informatorze prośbę do mieszkańców, aby sprzątali koło swoich gospodarstw; 

zapytał również o remont mostu w Janowicach Wielkich, gdzie w chodniku jest mała dziura i widać zbrojenie mostu 

i wylot do rzeki. Odp. Wójt – rozmowy były i nadal są; dziury w moście i zbrojenie pracownicy gminni zabezpieczali; 

będzie debata ze Starostą, więc proszę o zwrócenie się z tym tematem. Radny P. Lesiński: zgłosił mieszkaniec, że 

na skrzyżowaniu ul. Demokratów i ul. Krótkiej powstała duża zapadłość w chodniku, prosi o sprawdzenie i podjęcie 

naprawy. Radny P. Lesiński zapytał o akcję sprzątania Bobru. Odp. Wójt, że w tym roku tej akcji Kościół 

Zielonoświątkowy nie prowadzi. Radny P. Lesiński: kilka kwestii związanych z naszą sesją, którą mieszkańcy 

oglądają na żywo i zgłaszają, że jest słabo słyszalna; drugie zastrzeżenie dotyczy korzystania z telefonów; zwrócił się 

z prośbą o ponowne wystąpienie odnośnie doprowadzenia nitki gazu do naszej gminy; ostatnia sprawa związana z 

debatą sołtysa: bardzo słabo uwidoczniona jest zapowiedź na naszej stronie. Odp. Wójt, że jak zostało poproszone, 

tak zostało powieszone. Tomasz Fijałkowski powiedział, że poprosił, żeby zamieścić informację na stronie gminnej, 

zaprosił radnych na debatę, która ma na celu konfrontację społeczności, która ma dużą potrzebę porozmawiania o 

drodze, moście i chodnikach. Powiedział, że będzie program artystyczny, rękodzieło, wypieki. Radny M. Kusz 

powiedział, że mieszkańcy ulicy Nadbrzeżnej proszą o rozważenie ułożenia spowalniaczy. Radna K. Ignaciuk: 

warto się zastanowić i na ulicy Demokratów w stronę Zamkowej postawić zakaz zatrzymywania się i postoju na 

chodniku; na nowym chodniku na ulicy Demokratów w stronę Zamkowej nagminnie stawiane są samochody na całej 

szerokości chodnika. Radna A. Skotarek zapytała, czy jest jeszcze możliwość wycinki odrostów samosiejek na 

cmentarzu. Odp. Wójt powiedział, że wycinki przeprowadzimy na wiosnę. Radna A. Skotarek zapytała, kto jest 

właścicielem studzienek na drodze powiatowej, ponieważ niektóre z nich wymagają remontu; zapytała również 

odnośnie choinek na zakręcie w Komarnie, poprosiła o wystąpienie jeszcze raz na piśmie do właścicieli. Radny P. 

Lesiński powiedział, że odnośnie parkowania samochodów na chodnikach to odbywa się nagminnie nie tylko na 

ulicy Demokratów; społeczeństwo musimy informować i prosić. Przewodniczący RG. K. Zawadzki zwrócił się do 

radnych z prośbą, żeby z uwagi na transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 
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wcześniej przychodzić na sesję, aby się zalogować i rozpoczynać punktualnie. Radny St. Tatarzyn powiedział, że 

zauważył dużo błota nawiezionego z pola na drogę powiatową. Odp. Wójt: sprzątanie ulic będzie między 15.05 a 

20.05 br.. Radny R. Sobolewski: w górnym Radomierzu doszło do wypadku i zostały ścięte barierki Odp. Wójt: 

czekamy na ubezpieczyciela. Radny M. Kusz podziękował w swoim imieniu i mieszkańców pracownikom UG za 

montaż ławeczek. 
 

9. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Janowice Wielkie.  

Przewodniczący RG poinformował, że protokół z IV sesji Rady Gminy udostępniono radnym do zapoznania w BIP. 

Wniosków i uzupełnień do protokołu nie było. Przewodniczący RG poddał pod głosowanie protokół z IV sesji. 

Wynik głosowania: protokół został przyjęty przy 12 głosach „za”, głosy ‘‘wstrzymujące się” i głosy „przeciw” nie 

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

 

10. Zamknięcie sesji Rady Gminy 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący RG o godz. 14.30 zamknął V 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 V sesji Rady Gminy: 

Nr  V/30/2019  w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na  2019 rok 

Nr V/31/2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Janowice Wielkie 

 

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/

