
BRG.0002.XXXIII.2014 
 

                                                                   PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2014 

                                    z  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach  

                                    Wielkich z dnia  18 sierpnia 2014roku ( poniedziałek) 

                                                                godz. 10
00 

 

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

Wielkich ul. Kolejowa 2a. Pod przewodnictwem Szymona Młodzińskiego - 

Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 14 

radnych udział wzięło 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne.  Po 

stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy, słowami „ otwieram 

nadzwyczajną XXXIII sesje Rady Gminy Janowice Wielkie – o godz. 10
00

 rozpoczął 

obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, , Skarbnika Gminy, Mecenasa, Sekretarza 

Gminy, Sołtysów.  

Ad.1  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przedstawił porządek obrad, który 

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

projektami uchwał w następującym brzmieniu:                            

 

1. Otwarcie XXXIII sesji rady Gniny w Janowicach Wielkich  

2. stwierdzenie quorum 

3. podjecie uchwał: 

3.1. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr 

XXXII/226/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej; 

3.2.uchwała w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Rady Gminy nr XXIX/203/2014 

z dnia 30 grudnia 2013roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2014rok. 

      4.   zamkniecie obrad XXXIII sesji Rady Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby 

wnieść uwagi, poprawki bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji? Przewodniczący 

dodał, że przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej 

Rady Gminy, na którym to omawiano i analizowano przedmiotowe uchwały 

. 

Nie stwierdzono uwag, poprawek jak również wniosków 

 

Ad.2                                                                                                      

Stwierdzenie quorum  

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

obradach uczestniczy 11 radnych, nieobecni radni to:   

- Dariusz Górnicki 

- Krzysztof Dziedzic 

- Iwona Niedźwiedzińska 

                                                                                                                           -załącznik Nr 1- 

 

 

 

Ad.3  podjecie uchwał: 



3.1. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr 

XXXII/226/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej; 

Skarbnik Gminy Marcin Baran  powiedział ,że planowane wydatki w roku 2014 w związku 

z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami małej 

architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach 

Wielkich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną” wynoszą 868.000,00 

zł., z czego do dnia dzisiejszego Gmina Janowice Wielkie wydatkowała kwotę 25.242,06 zł.  

Pozostała kwota wydatków sfinansowana zostanie z:  

- środków pochodzących z budżetu UE:  471.000,00 zł., 

- środków własnych:    371.757,94 zł. 

W związku z faktem refundacji poniesionych wydatków przez podmiot dysponujący 

środkami pochodzącymi z budżetu UE niezbędnym jest uregulowanie zobowiązania wobec 

wykonawcy przed złożeniem wniosku o refundację poniesionych wydatków, a co za tym 

niezbędnym jest uzyskanie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W dniu 26 czerwca 2014 roku Rada 

Gminy w Janowicach Wielkich podjęła uchwałę nr XXXII/226/2014  w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż powyższa pożyczka jest krótkoterminowa 

podjęcie decyzji o zaciągnięciu jej nie należy do kompetencji Rady Gminy lecz Wójta Gminy 

Janowice Wielkie. Z uwagi na powyższe niezbędnym jest uchylenie przedmiotowej uchwały 

 

                                                                                                                         -załącznik Nr 2  - 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 5 głosów „za” głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły i  1 

głos „wstrzymuję się”  

Dyskusji - nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

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

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 8 głosów „za” 3 głosy ‘’wstrzymuje się’’, głosy „ przeciw” nie 

wystąpiły,   

Uchwała otrzymała Nr XXXIII /238 /2014 

 

3.2.uchwała w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Rady Gminy nr 

XXIX/203/2014 z dnia 30 grudnia 2013roku w sprawie budżetu Gminy Janowice 

Wielkie na 2014rok. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - Trwają intensywne prace na terenie po byłym basenie 

w Janowicach Wielkich. Wykonawca wyłoniony w przetargu —firma Axyo.pl z Podgórzyna 

na ich zakończenie ma czas do 15 września br. Gmina Janowice Wielkie na zadanie pn. 

„rewitalizacja terenu po byłym basenie w Janowicach Wielkich wraz z elementami małej 

architektury” otrzymała dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całe zadanie kosztować 

będzie ponad 733 tys. złotych z czego ze środków zewnętrznych pokryte zostanie 70% 

kosztów projektu. W ramach projektu wyburzono pozostałości dawnego basenu, zasypano 

jego niecki, a obecnie trwa budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy. W miejscu 

basenu powstają alejki, budynek gospodarczy ze sceną, parking, boisko do gry w boule, 



fontanna oraz siłownia zewnętrzna. Zostaną utworzone również trawniki oraz nasadzone 

drzewa i krzewy.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran  szczegółowo omówił projekt uchwały nadmieniając ,że  

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w 

kwocie 771.000 zł.”Zmienia się ust. 5 w § 2 Uchwały Nr XXIX/203/2013 z dnia 30.12.2013 

roku nadając mu brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

długoterminowych w kwocie 710.000 zł..” Powiedział też ,że w związku z planowanym do 

zaciągnięcia na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z 

elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 

301/4 w Janowicach Wielkich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną” 

kredytem długoterminowego w kwocie do 360.000,00 zł. i pożyczką w kwocie 471.000,00 zł. 

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej niezbędnym jest ustalenie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

długoterminowych i krótkoterminowych dla roku budżetowego 2014 i upoważnienie dla 

Wójta Gminy do ich zaciągania w ramach ustalonego limitu. 

Pytań i uwag nie stwierdzono. 

 

                                                                                                                          -załączniki  nr 3 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 4 głosy „za” głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły i  1 

głos „wstrzymuję się”  

Dyskusji - nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

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

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 8 głosów „za” 1 głos ‘’wstrzymuje się’’, 2 głosy „ przeciw” 

Uchwała otrzymała Nr XXXIII /239 /2014 

 Ad.4. 

zamkniecie obrad XXXIII sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński o 11: 30 dokonał zamknięcia XXXIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za 

przybycie i aktywne uczestnictwo w obradach.  

 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                                     Przewodniczący 

Insp. ds. Rady Gminy                                                          Rady  Gminy 

i działalności gospodarczej                                               Szymon Młodziński   

 

 

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

 

Przebieg sesji został zapisany na urządzeniu rejestrującym dźwięk 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 
 


