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                                                       PROTOKÓŁ Nr IX /2015 

                  z nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

                                           z dnia  23  lipca 2015roku ( czwartek) 

                                                                godz. 10
00 

 

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

Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a pod przewodnictwem Pawła Pawłowicza - Przewodniczącego 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 15 radnych udział wzięło 12 

radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. Po stwierdzeniu prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady Gminy, słowami „ otwieram nadzwyczajną IX sesję Rady Gminy Janowice 

Wielkie, – o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, Skarbnika 

Gminy, Mecenasa, Sekretarza Gminy, Sołtysów jak również zaproszonych gości i mieszkańców naszej 

gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, IX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została zwołana na 

wniosek Wójta Gminy w związku z wystąpieniem potrzeby utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania w SPZOZ Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich dla celów 

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015roku,. jak 

również z uwagi na konieczność rozważania zmian w budżecie umożliwiających m.in. partycypację 

Gminy we wspólnym wraz z innymi samorządami zakupie sprzętu do ochrony pożarowej w oparciu o 

dofinansowanie WFOŚGW a także za względu na prośbę Kamiennogórskiej Specjalnej strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z którą Gmina przygotowuje poszerzenie granic 

podstrefy w Radomierzu, co wymaga złożenia wniosku do Ministra w odpowiednim czasie, 

warunkowego zgodą Rady Gminy, jak również po uwzględnieniu zmian personalnych w funkcji 

sołtysów w wyniku wyborów w czerwcu br. i umożliwienia nowym przedstawicielom wsi poboru 

podatków i opłat. 

Ad.1  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przedstawił porządek obrad, który wszyscy Radni 

otrzymali w ustawowym terminie przed sesją wraz z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał w 

następującym brzmieniu:                            

 1) Otwarcie nadzwyczajnej IX sesji Rady Gminy. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Podjęcie uchwał w sprawie: 

3.1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015rok  

3.2. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Janowice Wielkie dla      

       przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6  

       września 2015r. 

3.3.wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej  

      Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych  



      na terenie gminy Janowice Wielkie 

3.4 zarządzenia poboru podatku i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia   

       inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

4)   Zamknięcie obrad nadzwyczajnej IX sesji Rady Gminy.       

     

Ad.2                                                                                                      

Stwierdzenie quorum  

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

uczestniczy 12 radnych, nieobecni radni to:   

- Radosław Czaja 

- Anna Skotarek 

- Iwona Niedźwiedzińska 

                                                                                                                           -załącznik Nr 1 

Ad.3  

podjecie uchwał: 

ppkt 1  
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok 

Skarbik Gminy Robert Gudowski- odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i 

autopoprawką. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań odnośnie niezrozumiałych kwestii.  

 
                                                                                                                           -załącznik Nr 2- 

Otwarcie dyskusji  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie zapisu w uzasadnieniu pkt.4 tj: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11 270.00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę tytułu zakupu energii na ujęcie wody. 

Skarbik Gminy Robert Gudowski- zwiększył się koszt energii na ujęciu wodnym. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania przeczytał 

projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych 

jest 12 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 radnych, 12 głosów 

„za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły  

Uchwała otrzymała  

Nr IX / 40/2015 

 

ppkt2  

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Janowice Wielkie dla      

przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że na podstawie art.12§ 4 Kodeksy Wyborczego 

rada Gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania m.in. w 

zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać, co najmniej 

15wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na 

wniosek osoby kierującej dana jednostką. W Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji - s. p. z. o. z w 

Janowicach Wielkich przebywa stale około 80-90 pacjentów - jest to liczba osób uprawnionych do 

głosowania, przy której co do zasady tworzy się obwód odrębny. 

        .                                                                                         

                                                                                                                                        -załącznik Nr 3  

Dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania przeczytał 

projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych 

jest 12 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 radnych, 12 głosów 

„za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły  



Uchwała otrzymała  

Nr IX / 41/2015 

 

ppkt.3.wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych na terenie gminy Janowice 

Wielkie 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych na terenie gminy Janowice 

Wielkie, w obrębie Radomierz, stanowiących części n/w działek: 1/4, 4/4, 9/1, o łącznej powierzchni  

10, 1242 ha. 

 

Nieruchomości wymienione położone są w rejonie objętym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie, zgodnie z uchwałą Nr XX/84/2004 Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 września 2004 r. oraz Zmianą Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie zgodnie z uchwałą Nr 

XIX/67/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 maja 2008 r. Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie, zgodnie z wymienioną 

uchwałą stanowią, że: 

Południowa część działki 1/4 (1, 6513 ha z pow. całkowitej 3, 9530 ha), w obrębie Radomierz, 

zgodnie z zakładanymi kierunkami rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej znajduje się w 

strefie terenów zabudowy produkcyjno-technicznej, baz i składów (P).  

Południowa część działki 4/4 (7, 4908 ha z pow. całkowitej 23, 9300 ha), w obrębie Radomierz, 

zgodnie z zakładanymi kierunkami rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej znajduje się w 

strefie terenów zabudowy produkcyjno-technicznej, baz i składów (P). 

Południowa część działki 9/1 (0, 9821 ha z pow. całkowitej 1, 8900 ha), w obrębie Radomierz, 

zgodnie z zakładanymi kierunkami rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej znajduje się w 

strefie terenów zabudowy produkcyjno-technicznej, baz i składów (P). Obszar określony w uchwale 

nie znajduje się w obszarze Natura 2000 i nie jest objęty jakąkolwiek formą ochrony przyrody. 

 

                                                                                                                                         -załącznik Nr 4- 

Otwarcie dyskusji  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że na przestrzeni tych 5 lat strefa ta zaczyna 

funkcjonować wybudował się Schneider buduje się ambitnie Thom, ale nie jest to tak wszystko 

pięknie, bo mamy jeszcze 4 h. Teren należący do firmy Jelenia, Plast, który to na chwile obecną z 

mojego punktu widzenia jak również widzenia strefy to stoi i jest skostniały. Wiadomo nam jest, że 

firma Jelenia, Plast nie będzie inwestować, ponieważ inwestują na terenach jeleniogórskich 

podstrefach przemysłowych. Właściciel tych 4 h nie jest zainteresowany zbycia tego za bezcen. Przy 

okazji powiem zainteresowanym i tym, którzy obawiali się dementuje plotki odnośnie budowy, jakiej 

kol wiek spalarni czy innych działalności związanych z przetwarzaniem odpadów. Rozmawiałem z 

zarządem firmy Simeko i na chwilę obecną od tego odeszli, rozwiązali umowę dzierżawy z firmą 

Jelenia Plast. Potrzebujemy rozwinąć strefę nie jest tylko związane z firmą Schneider gdzie firma ta 

musi podejmować hale w Jaworze oraz hale w Jeleniej Górze. Rozwijają się i potrzebują posiadania 

tego terenu.  Ponadto są też inne zainteresowania, przymiarki wstępne, co do naszej podstrefy. Bardzo 

się cieszę, że strefa odpowiedziała na nasze pismo i nasz wniosek i odbywa się to dosyć szybko, 

ponieważ myślę, że zagadnienia formalno prawne w okresie wrześniowo-październikowym uda nam 

się w całości dokonać. 

Wojciech Smoliński -Wiceprzewodniczący Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Małej Przedsiębiorczości - serdecznie podziękował za zaproszenie jak również podziękował Wójtowi 

i zespołowi Urzędu za dotychczasowy wkład pracy, która jest dosyć znacząca. Przedstawiona 

dzisiejsza uchwała jest najistotniejszym elementem włączania gruntów do strefy ekonomicznej naszej 



kamiennogórskiej. Bez tej uchwały nie udałoby się włączyć terenów według inwestorów i władz 

gminy są perspektywiczne.  Skąd pomysł, aby rozszerzyć strefę wydaje się naturalne: 

- aspekt pewnego zablokowania. Dr Schneider pracuje na 4 zezwoleniach gdzie do końca marca 

zatrudnił 1248 osób w ramach działalności w strefie. Liczba niebagatelna biorąc pod uwagę 

bezrobocie w powiecie jeleniogórskim i też w samej Jeleniej Górze. Do Schneidera dojeżdżają 

pracownicy z powiatu legnickiego złotoryjskiego, jaworskiego i kamiennogórskiego. Jest duży 

dynamiczny rozwój tej firmy. Jest wzmożone zainteresowanie tym terenem i mamy wiele pytań od 

innych inwestorów. Teren ten położony jest bardzo dogodnie przy drodze krajowej jest stosunkowo 

przyjazny do inwestowania tego terenu niewymagający wielu zabiegów budowlanych typu niwelacja 

chociażby. Dostępność do mediów także biorąc pod uwagę wiele terenów strefowych, które 

obejmowane są praktycznie na zasadzie, że trzeba tam wszystko doprowadzać. Praktycznie tu są 

praktycznie wszystkie media kwestia z warunkami technicznymi przy budowie konkretnych zakładów 

to już drugi element i w tej chwili nie możemy powiedzieć, że zapewnia nam te istniejące media 

wszystkiego. Istniejące media są bardzo olbrzymim atutem. To, że zakłady powstają zatrudniają 

dowożą pracowników są przepływy komunikacyjne decydują też o atrakcyjności tego terenu. Z Panem 

Wójtem rozważaliśmy możliwości o włączenie tych terenów. Jeszcze bardzo dużo nas pracy czeka, ale 

ja jestem gotowy przedstawić państwu wszystkie kwestie, które decydują o atrakcyjności 

inwestowania w strefie ekonomicznej są to nowe stanowiska pracy oraz dochody podatkowe dla 

gminy. Grunt jest w zasobie agencji nieruchomości rolnej powoduje to, że ta procedura jest bardziej 

złożona. My, jako strefa ekonomiczna wystąpiliśmy do podziału tychże działek zapisanych w 

projekcie uchwały Musimy je wydzielić mamy już zgodę agencji rolnej mamy osobę, która będzie 

dokonywać podziałów w tym zakresie Wszystkie koszty związane z podziałem ponosi strefa 

ekonomiczna. Szacujemy, że w przeciągu 2-3 miesięcy uda nam się dokonać tego podziału musimy 

przedstawić projekt Ministerstwu Gospodarki o rozszerzeniu i po otrzymaniu pełnej dokumentacji i od 

tego momentu strefa będzie w imię prawa funkcjonować i przyjmować nowych inwestorów udzielać 

pomocy publicznej. Strona sprzedającą nie jest strefa tylko agencja nieruchomości rolnej natomiast, 

jeżeli chodzi o zezwolenia to jest to domeną specjalnej strefy ekonomicznej.   

Radny Stanisław Tatarzyn - zapytał czy gmina będzie miała wpływ na rodzaj działalności w strefie. 

Wojciech Smoliński -Wiceprzewodniczący Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Małej Przedsiębiorczości - powiedział, że jeżeli chodzi o rodzaj działalności w strefie to oprócz 

naszych zapisów w rozporządzeniu o specjalnej strefie ekonomicznej i możliwości inwestowania 

rożnego rodzajów podmiotu jest określony obejmuje zdecydowanie produkcję, usługi związane z 

produkcją takie jak: biznes dla biznesu. Strefa ekonomiczna jest otwarta dla każdego. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że Dr. Schneider pyta o wolnych halach działkach jak 

najbliżej firmy. Ten teren zyskał na atrakcyjności, ponieważ nie za nasz pieniądze te działki udało się 

dozbroić - kanalizację itd. Uważam, że lepiej mieć poszerzony ten teren, który będzie czekał na 

kolejnych potencjalnych inwestorów niż mieć jedną pozostałą ograniczoną do 4 h działkę z 

właścicielem, który na razie nie ma koncepcji. 

Wojciech Smoliński -Wiceprzewodniczący Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Małej Przedsiębiorczości - powiedział, że gmina powinna być konkurencyjna i dobre położenie i już 

istniejące inwestorzy są to już wielkie atuty dla gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał czy włączenie tych działek do specjalnej 

strefy ekonomicznej może spowodować opóźnienie wejście w życie planu zagospodarowanie 

przestrzennego.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - absolutnie nie. Włączamy tylko w tym zakresie gdzie nasz plan został 

podjęty przez radę uchwałą. Ta procedura nie ma wpływu na procedury planistyczne w naszej gminie.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał czy w ramach tych wartości zmienia się 

też projekt graficzny, który został nam przedstawiony.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - dokładnie, co do metra w przyszłości dokonają geodeci w terenie, bo 

na chwile obecna jest to wyliczenie preryjne.  



Wojciech Smoliński -Wiceprzewodniczący Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Małej Przedsiębiorczości - na chwilę obecną są to pomiary precyzyjne, ale w momencie wyliczeń i o 

ile nie będą niewielkie różnice to nie będziecie państwo zobligowani do podjęcia uchwały jeszcze raz. 

W trakcje podziału tworzą się nr działek o ile będzie to w granicach to również nie będzie wymagało 

to podjęcie uchwały.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - do naszych granic naszej strefy doprowadzona jest instalacja 

wodociągowa kolektor ściekowy przez „Wodnik” Kilka lat temu na nasz wniosek i na naszą prośbę w 

uzasadnieniu, że to będzie inwestycja dobra rozwojowo udało nam się przekonać spółkę jeleniogórską 

„Wodnik” do tego żeby na własny koszt wykonali sieć wodociągową i kolektor ściekowy. W chwili 

obecnej do kolektora ściekowego i do sieci wodociągowej podłączony jest już Dr. Schneider.  

Więcej pytań nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania przeczytał 

projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych 

jest 12 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 radnych, 12 głosów 

„za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły  

Uchwała otrzymała  

Nr IX / 42/2015 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - podziękował za podjęcie uchwały i musimy dążyć do rozwoju naszej 

gminy.  

 

ppkt4. zarządzenia poboru podatku i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia   

inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

Według art. 40 ust. 1 ww. ustawy: na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo 

stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Według art. 6 ust. 12 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może zarządzać pobór 

podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość 

wynagrodzenia za inkaso. Art. 19 pkt 2 ww. ustawy stanowi, ze rada gminy w drodze uchwały może 

zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za 

inkaso. W związku ze zmianą personalną na funkcjach sołtysów w czerwcu br. podjęcie uchwały jest 

uzasadnione. W treści uchwały znalazły się również uszczegółowienia dotyczące sposobu inkaso. 

Nadmienić należy, że poza wpłatą do sołtysa (lub innej wskazanej osoby) możliwe jest uregulowanie 

podatków i opłat lokalnych bezpośrednio na rzecz Gminy. Zarządza się nas terenie Gminy Janowice 

Wielkie pobór należności w formie inkasa:  

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 

2) podatku rolnego od osób fizycznych,  

3) podatku leśnego od osób fizycznych,  

4) łącznego zobowiązania pieniężnego,  

5) opłaty od posiadania psa, 

6) opłaty targowej. 

Wyznacza się inkasentów należności, o których mowa w §1:  

1) w sołectwie Janowice Wielkie – Małgorzata Szkaradek zam. w Janowicach Wielkich, 

2) w sołectwie Komarno – Kinga Milancej, sołtys wsi Komarno,  

3) w sołectwie Miedzianka – Andrzej Brudziński, sołtys wsi Miedzianka,  

4) w sołectwie Mniszków – Jolanta Sudak, sołtys wsi Mniszków,  

5) w sołectwie Radomierz- Krzysztof Zawadzki, sołtys wsi Radomierz,  

6) w sołectwie Trzcińsko – Agata Brodziak, sołtys wsi Trzcińsko. 

Właściwym do uzyskania należności określonych w § 1 pkt 1-4 jest inkasent sołectwa w Gminie 

Janowice Wielkie: 



-w, którym zamieszkuje osoba zobowiązana do uiszczenia należności, 

-w, którym jest położona największa nieruchomość objęta opodatkowaniem spośród nieruchomości 

osoby zobowiązanej, która nie zamieszkuje na terenie Gminy Janowice Wielkie. 

Właściwym do uzyskania należności określonych w § 1 pkt 5 jest inkasent sołectwa w Gminie 

Janowice Wielkie, w obrębie, którego zlokalizowane jest gospodarstwo domowe lub rolne, w którym 

utrzymuje się psa objętego opłatą od posiadania psa. 

Właściwym do uzyskania należności określonych w § 1 pkt 6 jest inkasent sołectwa w Gminie 

Janowice Wielkie, w obrębie, którego realizowane są czynności warunkujące poniesienie opłaty 

targowej. 

Inkasent pełniący funkcję sołtysa traci prawo do ściągania należności określonych w § 1 z chwilą 

zaprzestania sprawowania funkcji sołtysa. 

Inkasent, którzy nie pełni funkcji sołtysa traci prawo do ściągania należności określonych w § 1 z 

chwilą wyznaczenia innych osób do sprawowania funkcji inkasenta dla danego sołectwa. 

Ustala się wysokość wynagrodzenia inkasenta:  

1) w sołectwie Janowice Wielkie: w wysokości 6%,  

2) w sołectwach: Komarno, Miedzianka, Mniszków, Radomierz i Trzcińsko: w wysokości 7%  

- od uzyskanych przez inkasenta kwot należności określonych w § 1 pkt 1-4. 

Ustala się wysokość wynagrodzenia inkasenta we wszystkich sołectwach Gminy Janowice Wielkie 

w wysokości 20% od uzyskanych przez inkasenta kwot należności określonych w § 1 pkt 6. 

Wynagrodzenie za inkaso określone w ust. 1 i 2 wypłacane jest inkasentowi w kwocie pomniejszonej o 

należny podatek dochodowy. 

Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z zainkasowanych kwot do końca miesiąca, w którym upływa 

termin płatności danej raty podatku. 

Rozliczenie inkasenta następuje w terminie 7 dni od dnia, w którym inkasent odprowadzi pobrane 

podatki i opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.  Zwróci się do radnych 

o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź niezrozumiałych.  

 

                                                                                                                                        -załącznik Nr 5- 

 

Otwarcie dyskusji  

Radny Piotr Lesiński - zapytał odnośnie wysokości wynagrodzenia inkasenta jest 7 % i 6% w § 1 

pkt. 1-4 natomiast nie ma wynagrodzenia za zbiórkę opłaty od posiadania psa.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, ze o tym nie ma, ponieważ jest odrębna podjęta 

uchwała za posiadanie psa.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie zapisu w, § 7 w pkt. 1 jest zapis, 

że § 2 i 3 uchwały nr XI/39/2007 a zapis w § 2 tejże uchwały istnieje zapis: 

Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa. 

      Opłatę targową należy uiścić do rąk inkasenta bezpośrednio po zajęciu stanowiska handlowego. A w 

przedstawionym dzisiaj projekcie nie jest to uregulowane. Czy nie należałoby dopisać takiego punktu 

do tej uchwały?  

     Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - całość tematyki związany z pobieraniem opłaty chcielibyśmy 

pozostawić w odrębnej uchwale. W tej uchwale zamykamy sprawy związane z inkasentem. Projekt 

uchwały mamy już i zostanie przedstawiony na następną sesję.  

      Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że w uchwale z 2007 r jest zapis, że  

      Przeprowadzenie kontroli powierza się osobie wyznaczonej przez Wójta Gminy. Czy nie należałoby 

dopisać takiego punktu do tej uchwały?  

      Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, ze na chwile obecna nie ma wytypowanej takiej 

osoby, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby taki zapis był w projekcie uchwały odnośnie 

przeprowadzenie kontroli przez osobę wyznaczoną przez Wójta. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 



Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania przeczytał 

projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych 

jest 12 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 radnych, 12 głosów 

„za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr IX / 43/2015  

 

Ad.4   Zamknięcie obrad nadzwyczajnej IX sesji Rady Gminy.           

Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie 

zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz o 12; 00 zamknął IX nadzwyczajną sesję Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w 

obradach.  

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                            Przewodniczący Rady Gminy 

Insp. ds. Rady Gminy                                                           

i działalności gospodarczej                                               Paweł Pawłowicz    

 

 

 

 

 

 

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