
                                                 PROTOKÓŁ Nr XXI/2012 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 28 grudnia 2012 roku ( piątek) 

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 15 

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 

XXI sesje Rady Gminy Janowice Wielkie – o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie 

powitał Radnych Rady Gminy, zaproszonych gości ,Wójta Janowic Wielkich, Skarbnika 

Gminy, Mecenasa, Sekretarza Gminy, Sołtysów i przedstawicieli mieszkańców Gminy 

Janowice Wielkie. 

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 XXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3)  Informacja o podjętych uchwałach na XX sesji Rady Gminy. 

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)  Podjecie uchwały w sprawie :  

      1.Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały    

    budżetowej 

c) opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej o projekcie uchwały    

    budżetowej. 

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawek i   

    innych poprawek. 

      2.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013-2020  

      3. Wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok 

      4.Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,  Narkomanii   

         oraz  Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich  na rok 2013. 

      5.Przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie” 

      6.Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie. 

      7.Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od      

         właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i zagospodarowanie tych  

         odpadów. 

      8.Przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,    

         na  których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

      9.Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty    

         na  terenie Gminy Janowice Wielkie. 

   10. Terminy ,częstotliwości i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami  

         komunalnymi. 

   11. Wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      

         składanej przez właściciela nieruchomości 



  12.  Zmiany Uchwały Nr XXXV/153/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia  

         28 września 2009 r w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać  

         przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w  

         zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz  

         opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy  

         Janowice Wielkie.  

 13.   Zmiany Uchwały Nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25  

         maja 2009 r w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i  

         opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie    

         Gminy Janowice Wielkie. 

7)  Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

8)  Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XX sesji Rady Gminy. 

9)  Sprawy różne. 

10) Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.   

11) Przyjecie protokołu z XX sesji Rady Gminy. 

12) Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.      

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z 

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

Przewodniczący dodał też, że przedstawione projekty uchwał były omawiane i analizowane na 

posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2012 roku.  

Wobec braku wniosków od radnych chce powiedzieć, że do Biura Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich wpłynął wniosek od grupy radnych w którym to wnioskują o rozszerzenie porządku 

dzisiejszych obrad sesji Rady Gminy Janowice Wielkie o następujące tematy:  

1.Podjęcie uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

przyznawania diet radnym oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych. 

2.Podjecie uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie. 

Uzasadniając wniosek tym, że środki finansowe na w/w cele są zarezerwowane w budżecie 

gminy na rok 2013. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz – 

zapytał i zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy o odczytanie grupy radnych, 

która zgłosiła te wnioski. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński odczytał z nazwiska, kto poparł te 

wnioski.  

1.Poleszko Michał 

2. Młodziński Szymon 

3. Czaja Radosław 

4. Kusz Marek  

5. Kamiński Bogdan 

6. Łaski Romuald 

7. Dyduch Bożena 

8. Uss Andrzej 

9. Podkański Dariusz  

  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – zapytał czy są uwagi do tych 

wniosków złożonych przez grupę radnych. 

 Nie zgłoszono. 

.Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński  - wobec powyższego poddał pod 

głosowanie porządek obrad  wraz z wprowadzoną zmianą. którą wprowadził jako punkt 5a  

podjęcie uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie  w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

przyznawania diet radnym oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 



pomocniczych. W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 11 radnych W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 11 radnych , 8 głosów „za”  2 głosy „ 

przeciw”  i 1  głos ‘’wstrzymuje się‘’   

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą, którą 

wprowadził jako punkt  5b  podjęcie uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie  w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie. 

 W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 11 radnych W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 11 radnych , 8 głosów „za”  2 głosy „ przeciw”  i 1  głos 

‘’wstrzymuje się‘ 

 

Ad.2  
Stwierdzenie quorum 

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

(stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu) w obradach uczestniczy 11 radnych, 

nieobecni radni to:   

- Dariusz Górnicki 

- Dariusz Podkański  

- Liebersbach Wojciech 

- Krzysztof Dziedzic 

 

 Ad.3 

Informacja o podjętych uchwałach na XX sesji Rady Gminy 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Michał Poleszko przedstawił informację o 

podjętych uchwałach na sesji, która odbyła się w dniu 13 listopada 2012r. 

 

Nr XX/129 /2012   -w sprawie: Określenia  wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Nr XX/130/2012   -w sprawie    Określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

Nr XX/131/2012 - w sprawie    Zmiany uchwały Nr XI/39/2007 Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2007r. w 

sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa 

Nr XX/132/2012 -    w sprawie:   Zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy 

Janowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2011r. w 

sprawie zarządzania poboru i opłat w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Nr XX/133/2012 - w sprawie Wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży 

lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 

Nr XX/134/2012 -w sprawie:     Wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży 

lokali użytkowych  na rzecz ich najemców 

Nr XX/135/2012     w sprawie    Podziału gminy Janowice Wielkie na stałe obwody 

głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Nr XX/136/2012    w sprawie:    Przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice 

Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2013 

 

 



Łącznie Rada Gminy na XX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich podjęła 9  uchwał. 

Informacja stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

Gminy w okresie międzysesyjnym od 13 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – przedstawił informacje o pismach, 

które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnej wskazując, że: 

- 07.12.2012r wpłynął z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  odpis 

wyroku z dnia 8 listopada 2012 wraz z uzasadnieniem sprawy ze skargi Wojewody 

Dolnośląskiego na § 2 ust.10,§ 4 ust 16 w części: Stawka bazowa w 2012 roku będzie 

wynosić 4.15 zł za m
3 

powierzchni użytkowej lokalu , ust.20 , ust.21,ust 22 , ust 23, ust.24 

ust.25 ust.26 i ust.27 Załącznika do uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 marca 

2012 roku nr XVI/102/2012 w przedmiocie przejęcia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowice Wielkie w latach 2012-2017” 

- stwierdza nieważność uchwały w zaskarżonej części: orzeka, że zaskarżona uchwała w 

części określonej w pkt I wyroku nie podlega wykonaniu. 

- zasądza od Gminy Janowice Wielkie na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240 zł. 

tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 

- 27.12.2012roku wpłynęły 3 pisma z Sołectwa wsi Mniszkowa i Miedzianki zapisane jako 

skargi. 

1.dot; funkcjonowania Urzędu Gminy 

2.dot: zagrożenia powodowanego przez kierowcę busa przewożącego dzieci do / ze szkoły 

3.dot: zimowego utrzymania dróg w sołectwie Mniszkowa i Miedzianki 

W związku z tym, że w/w pisma skierowane są w pierwszej kolejności do Wójta uważam, że 

Wójt podejmie odpowiednie kroki i odpowie na złożone skargi powiadamiając 

Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Panią Natalię Poniatowską – Wasiak oraz Radę Gminy.  

Uwag nie stwierdzono. 

Odpis wyroku i pisma z Sołectwa wsi Mniszkowa i Miedzianki stanowią załącznik Nr 3, 4, 5, 

6 do niniejszego protokołu. 

Ad.5 Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjny 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - przedstawił informację z działalności Wójta w okresie od 

13.11.2012-27.12.2012r. w sposób następujący: 

Infrastruktura: 

Zakończone popowodziowe odbudowy infrastruktury gminnej w Trzcińsku oraz Komarnie 

(pozostałe etap które zapisane u nas w protokole popowodziowym i w wojewódzkim 

będziemy występować i już wystąpiliśmy na rok przyszły pomimo, że mamy czas do lipca 

2015 r., żeby plan odbudowy w ramach przyznawanych nam środków realizować. Na chwilę 

obecną otrzymaliście dzisiaj autopoprawkę do uchwały budżetowej wpisaliśmy kwotę 

inwestycji odbudowy na Komarnie i Trzcińsku jako kwotę zrealizowaną. Cały czas czekamy, 

żeby przyszedł przelew do nas. Wczoraj było potwierdzenie, my musimy jeszcze dzisiaj 

przesłać dowód tego ,że  przelaliśmy  dalej na konta wykonawców. Gorąco wierzę , że to się 

wydarzy.  

Ustalone zostały stawki za ogrzewanie: budynków Radomierz 55, Trzcińsko 71,  Partyzantów 

6a  czyli budynki nauczycielskie. 

Od 1 kwietnia 2013 zgodnie z uchwałą wysokiej rady podniesiona zostanie stawka czynszu  

ustalenie nowej stawki czynszu: 4,35 zł (możliwe doliczenia, odliczenia zależności jak te 

lokale wyglądają). 

Odbyła się w ramach umowy reklamacyjnej wymiana fragmentu murawy Orlika z firmy 

Dabro- Bau. Przygotowana została i wpłynęła na moje ręce propozycja nowa taryfa za wodę i 

ścieki . 

 Zgodnie z zapisami ustawy i naszymi okresami taryfowymi wpłynęła do 20 grudnia br. 

zarządzeniem, a teraz jesteśmy na etapie weryfikacji. Jak tylko zostanie przeprowadzona 



weryfikacja przedłożę to wysokiej radzie. W tej taryfie objęte są inwestycje Komarna i 

Trzcińska czyli wodociąg i kanalizacja.  

Znacząco wzrosła taryfa szukamy rozwiązań . Całość zostanie przedłożona Radzie. 

Gospodarka nieruchomościami: 

Uruchomiona sprzedaż 2 lokali (nowe ogłoszenia) i 8 działek (głównie kolejne przetargi) – 7 

stycznia seria przetargów. 

Zagospodarowanie przestrzenne: 

Odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej dot. planu 

studium- uwagi wpłynęły wczoraj na moje biurko i zostaną przekazane planiście nad którymi 

pracuje . 

 W ramach tych rzeczy związanych z zagospodarowaniem przestrzennym odbyło się 

spotkanie  z Regioplanem dot. planów  zagospodarowania przestrzennego, który ciągnie się 

około 7 lat  umowa z Regioplanem  była czterokrotnie anektowana . Dawno temu skończy się 

termin ostatniego aneksu. Doszliśmy do porozumienia jest propozycją ugody aby, oni 

dokonali kolejnych prac związanych jeszcze ze zmianami w planach, które będą podyktowane 

zmianami w studium w zamian za to my zgodzimy się zapłacić te kwotę z roku 2007, której 

jeszcze gmina do tej pory nie zapłaciła. Zapłaty dokonamy dopiero po przyjęciu przez radę i 

wejście w życie tych planów zagospodarowania . 

Sprawy społeczne:  

Sytuacja kryzysowa w Trzcińsku: podejrzenie śmierci niepełnosprawnej staruszki i 

zagłodzonych zwierząt. Okazało się to kompletnie wielkim nieporozumieniem. Właściciela 

czuje się świetnie jest poza granicami kraju. 

-sytuacja kryzysowa na ul. Chłopskiej: małżeństwo trafiło do szpitala, a następnie zostali 

skierowani do Domu Pomocy Społecznej, psy odłowione na koszt gminy, koty uciekły, 

kurami i gołębiami zaopiekowali się sąsiedzi. 

Podatki i sprawy finansowe: 

-sprawa z dłużnikiem podatkowym, który po raz kolejny rysuje możliwości inwestowania w 

Radomierzu (przedstawienie opinii budowlanej w celu anulowania długu) 

-udało się podpisać porozumienie dot: tegorocznych kosztów utrzymania MZK na terenie 

miejscowości Komarno zadłużenie wynikające z usług MZK zapłacimy w I kwartale 2013 

roku 

Promocja: 

-złożony został wniosek o dofinansowanie święta gminy "Janowianki 2013"  

w dniu 22.06.2013, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Małe Projekty" 

-Przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku na promocję gminy  

oraz wydanie materiałów reklamowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów  

Wiejskich, Oś. 3 "Odnowa i Rozwój Wsi" 

-28.11.2012 - stoisko powiatu na targach "Gastro-Hotel" w Karpaczu, obsługa  

przez pracownika gminy (impreza poniżej naszych oczekiwań promocyjnych)  

-zakończone zostało przygotowywanie projektu na tablice dla osób z  

upośledzeniem wzroku, oraz informacyjne i panoramiczne na wieżę w Radomierzu 

Spotkania: 
- dot. strategii województwa, 

- dot. aglomeracji jeleniogórskiej, 

-dot. rozbudowy Schneidera, 

- inne: spotkanie dot: małej elektrowni wodnej , dot. Hydrokrusz, WFOŚ, Darz Bór, ZGK, 
Automobilklub, pożegnanie starego i powitanie nowego proboszcza, Budobratex jeszcze prac 

wykończeniowych w Radomierzu  , Wodnik odnośnie przekazania odcinka sieci kanalizacyjnej będzie 

powołany rzeczoznawca , który wyceni wartość tej sieci kanalizacyjnej. Mam nadzieję ,że będzie to 
jakiś wpływ do budżetu gminy w 2013 roku , który nie zapisaliśmy jeszcze w projekcie budżetu na 

2013 rok.  

- spotkałem się z 45 mieszkańcami w sprawach dotyczących bezpośrednio poszczególnych osób, 

 



Korespondencja  

przychodząca 355  

wychodząca 389  

Otwarcie dyskusji 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – wspomniał pan, że zakończone są prace na drodze w 

Trzcińsku, ale jak się to ma z tym co robią panowie dzisiaj . Czy to jest tylko sprawa 

formalna, aby otrzymać od Wojewody więcej pieniędzy, bo prace nie są jeszcze zakończone z 

uwagi na warunki atmosferyczne jakie panowały. Kiedy faktycznie zaplanowany jest koniec 

tych robót.  

Wspomniał Pan również , o tym że Automobilklub  wystąpił o zezwolenie na przeprowadzenie 

rajdu. Jaka jest Pana decyzja mając na uwadze fakt, że będą poruszać się po nowo 

wybudowanej drodze, a jakie skutki są po rajdach to my wiemy. Zakładam , że droga ucierpi 

z tego powodu. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jeżeli chodzi o rajd karkonoski to tak wyraziłem zgodę ta 

droga przeznaczona jest na dużo przeważający tonaż poruszających się pojazdów 

samochodowych i uważam, że nie powinno to zaszkodzić. Organizator zawsze jest 

zobowiązany do przywrócenia stanu drogi przed organizowanym rajdem.  A jeżeli chodzi o 

pracę to terminy były takie do złożenia w ramach protokołu i są wykonywane pobocza.   

Bożena Dyduch – powiedział Pan, że wejdzie taryfa opłat za wodę i ścieki. Czy to jest na 

wniosek Wodnika? Czy może Pan nam przybliżyć temat, bo Wodnik ma zbyt drogie opłaty?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie to nie na wniosek Wodnika to my komórka Urzędu 

Gminy przedstawia plany taryfowe, również planujemy opłaty, które będziemy wnosić firmie 

Wodnik, która dostarcza wodę. 

Radny Paweł Pawłowicz - odnośnie taryf czy te taryfy będą się różniły od wsi Komarno a 

reszty.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – zrobimy jeden wniosek taryfowy. Zmieniła się trochę 

formuła, bo doczytaliśmy się w tym roku, że zapisy ustawy dot: planowania taryf do zeszłego 

roku jeszcze było tak, że do 20.12.br urząd na 70 dni przedkłada to radzie gminy. Zapis 

ustawy mówi jasno, że przedsiębiorstwo, bądź komórka zajmująca się projektowaniem taryf 

przedkłada Wójtowi, Prezydentowi, Burmistrzowi do 20.12 br. Ja taki plan taryfy otrzymałem 

analizuje go i musze wraz ze skarbnikiem gminy przemówić pewne sprawy dot: tych taryf. 

Zgodnie z zapisem ustawy my mogliśmy przedstawić wysokiej radzie w formie materiałów 

przedsesyjnych , ale są tu takie przeświadczenia ,że ja zrobię wszystko żeby do połowy 

stycznia do rady gminy wpłynęła propozycja planu taryf  na której będzie podjęta uchwała . 

Ad.6  Podjecie uchwały w sprawie :  

 

1.Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – odczytał treść projekt uchwały budżetowej na rok 2013 

wraz z naniesionymi autopoprawkami. Omawiając objaśnienia paragrafy, rozdziały. Zwrócił 

się do radnych, że o ile będą zapytania bądź wnioski będzie starał się odpowiedzieć na 

wszystkie. Następnie odczytał Uchwałę Nr I/342/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012r w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok, która jest 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie: Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 7 głosów, „ przeciw ‘’. Głosy nie wystąpiły 

„wstrzymuję się” 1 głos. 

 Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Radny Marek Kusz - chciałbym się dowiedzieć czy w budżecie na 2013 rok zaplanowane są 

latarnie na Miedziance. 



Skarbnik Gminy Marcin Baran – tak zaplanowane jest i ujęte w rozdziale 90015 „zakup 

materiałów i wyposażenia”. 

Radna Bożena Dyduch – proszę o ponowne przeczytanie § 3 z naniesionymi 

autopoprawkami 

Skarbnik Gminy Marin Baran – Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 13.000 zł, ustala 

się rezerwę celową w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z 

zakresu zarządzania kryzysowego. 

Radny Jacek Gołębski, – jaka suma jest przełożona na MZK na przyszły rok. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran- 142 tys. zł. 

Radny Romuald Łaski – chciałbym nawiązać do innego dokumentu tj: do wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2013 – 2020. W tym dokumencie jest zapis, że przewiduje się 

podwyżki płac tj: pkt.3 ”Wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 

założono na poziomie 4 % rocznie tj:, jako średnia wzrostu wynagrodzenia przeciętnego w 

Polsce w okresie lat 2009-2012. Jakie to ma odbicie w budżecie na rok 2013? Widzę, że 

Skarbnik Gminy napracował się przy skonstruowaniu projektu budżetu nie mniej jednak są 

pytania, które trzeba by było tutaj wyjaśnić. Czy te 4%, o których mowa w projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej gminy dotyczy tylko pracowników samego urzędu gminy 

czy dotyczy też pracowników obsługi przedszkoli, obsługi szkoły, bibliotek i Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej? Czy te grupy pracowników przewidziane są do 4% podwyżki 

płac? Jak to wygląda w naszym budżecie?   

Skarbnik Gminy Marcin Baran – żeby wieloletnia prognoza była realna musimy opierać się 

na jakiś założeniach. Przebadałem ostatnio, jaki jest wzrost kosztów z lat poprzednich w 

związku z tym założyłem podwyżki. Budżet w 2013 roku faktem jest, że przymierzaliśmy się 

do tej podwyżki zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ostatni plan z 2012 roku przy tej samej 

obsadzie wynagrodzenie w sumie będą wynosiły 870 tys.zł. Ja założyłem na przyszły rok 940 

tys. zł. Nie wiedząc, jakie będzie wykonanie tego rocznego planu. Zakładam, że 4% 

podwyżka o ile będzie to będzie dotyczyła wszystkich zatrudnionych. 

Radny Paweł Pawłowicz – skoro rozmawiamy o budżecie chciałbym zaproponować jedną 

zmianę. Jak zauważyliście część radnych uważa, że stać nas na podwyżkę Ja się z tym nie 

zgadzam wracając do diet, które były poprzednio? Uważam, ze powinna być normalność. 

Wiemy, że świetlica w Komarnie nie działa, że nie ma latarni w Miedziance gdzie 

mieszkańcy czekają na to od lat itd. W związku z tym składam wniosek formalny o 

przeniesienie kwoty 30 tys. zł z działu Rada Gminy na dział 92109, czyli domy, ośrodki 

kultury, świetlice, kluby, a kwotę tą chciałbym przeznaczyć na wznowienie działalności 

świetlicy w Komarnie. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – w związku ze złożonym wnioskiem 

formalnym przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej Pawła Pawłowicza, aby z działu 

75022 Rady Gminy kwotę pomniejszyć o 30 tys.zł i tę kwotę przekazać na dział 92109 z 

przeznaczeniem na wznowienie działalności świetlicy w Komarnie w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 2 głosy, „ przeciw” 6 głosów „wstrzymuję 

się” 3 głosy. 

Stwierdzam, że większością głosów wniosek formalny nie został przyjęty.  

Radna Bożena Dyduch- bardzo szlachetnie jest z Pana strony, aby wznowić działalność w 

świetlicy w Komarnie. Ja mieszkanka Komarna byłam przeciwna temu. Jednocześnie byłam 

wnioskodawczynią za tym, żeby przywrócić diety radnym i poprzednie pobory Wójtowi 

Gminy. Skoro w tym roku znalazły się pieniądze na podwyżki dla pracowników Urzędu 

Gminy, skoro w przyszłym roku planowane są podwyżki 4% to, dlaczego my radni mamy 

pracować tak jak na pół etatu. Jesteśmy radnymi, którzy w całym powiecie jeleniogórskim 

mamy jedną z najniższych diet. Ile Gmina zyska na tym, że my otrzymamy połowę diety, 

rzadko spotykamy się na sesjach, żeby w ramach oszczędności wiele spraw załatwić na jednej 

sesji. 



Radna Iwona Niedźwiedzińska - ja nie jestem radną pierwszą kadencję. Uważam, że być 

radnym nie dla diety, ale działać społecznie. Chciałabym, aby o tym, co tu było, kto był za, a  

kto przeciw dowiedzieli się nasi wyborcy. Tak realny wniosek, który złożył kolega 

Pawłowicz bez uzgodnienia z nikim byłby ok. Taki realny wniosek, który pozwoliłby w 

części być lepszym i mógłby dzieciom znaleźć miejsce na swoje „ przechowanie”. Państwo 

radni, którzy głosowaliście przeciwko temu wnioskowi nie my Was interesujecie to nasze 

diety są na pierwszym miejscu. To jest bardzo przykre.  

Radny Michał Poleszko - być radnym to nie tylko siedzieć na komisjach czy na sesjach i 

głosować za podjęciem uchwał za czy przeciw. Nasza praca trwa przez cały okres trwania 

kadencji. My jesteśmy dla mieszkańców. Mieszkańcy mają się zwracać o pomoc, radę w 

czasie trwania naszej kadencji i to czy my weźmiemy dietę pełną czy połowę to mi nie zależy 

na tej kasie z uwagi na to, że ja je przeznaczam dla społeczeństwa. Nasza praca i bycie 

radnym idzie w parze, aby wysłuchać wyborców, doradzić im w każdej sytuacji życiowej i 

nie tylko.  

Radny Radosław Czaja – nie uczestniczyłem na posiedzeniu komisji budżetowej i nie wiem, 

jaka była dyskusja w temacie diet i przywrócenia pierwotnych poborów Wójta. Podpisałem 

się pod wnioskiem o przywrócenie diet do poprzednich. Pytam Skarbnika czy w tym 75 tys.zł 

przewidziana jest zwyżka diet. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - w tych 43 tys.zł jest plan, który wystarczy na 

wynagrodzenie dla radnych na diety poprzednie. 

Radny Romuald Łaski - uważam, że wniosek radnego Pawłowicza za bardzo cenny, ale 

możemy takie zadanie przekazać naszemu Skarbnikowi, żeby te 30 tys. zł na potrzeby 

świetlicy w Komarnie w budżecie znalazł. To nie musi być z działalności Rady Gminy będą 

takie możliwości przesunięć w ciągu roku. Myślę, że to jest do realizacji. 

Radny Andrzej Uss - kto ustalił kwotę 30 tys. zł na świetlicę w Komarnie czy starczy to na 

uruchomienie czy nie. A z drugiej strony ile jest potrzebne na uruchomienie tej świetlicy, jaka 

kwota. A później zacznijmy ile przesunąć i gdzie. 

Radny Bogdan Kamiński - uważam, że uruchomienie takiej świetlicy jest niezbędne. Ale 

żeby przeznaczyć jakąś kwotę to musi być zakres potrzeb i zakres prac.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – staraliśmy się tak sporządzić Budżet na 2013 żeby nie 

znalazły się w nim w końcu od wielu lat dochody ze sprzedaży mienia. Staraliśmy się 

przygotować tak, żeby nie zadłużać gminy, żeby starać się wychodzić na tą prostą. W ramach 

działania realizujemy, na co nas stać. Staraliśmy się tak sporządzić Budżet żeby nie pojawiła 

się sytuacja pt: „maj-czerwiec” tego roku gdzie mamy  1.000 000 zł w rachunku bieżącym 

kredytu, którego już nie ma, 600.000 zł zaległych faktur przelanych. Będzie bardzo ciężko 

połatać skarbnikowi. Na przyszły rok będziemy wnioskować do Banku o kredyt w rachunku 

bieżącym na kwotę 300 000 zł. Nie napisaliśmy dochodów ze sprzedaży mienia. Nawet to, że 

mamy zapewnioną sprzedaż sieci kanalizacyjnej też nie mamy ujęte w tym Budżecie, bo 

nadal jest to niepewne i może się coś wydarzyć. Jedynie są środki na odbudowę szkód 

popowodziowych zapisaliśmy 1 700 000 zł. Drogi, na którą to pieniądze były przydzielone na 

Radomierz w tym roku nie były zrealizowane, ponieważ wykonawca odstąpił. Jest to 

pierwszy wniosek, pierwsze zadanie na liście, z 5 które złożyliśmy do Urzędu 

Wojewódzkiego na rok 2013. Zapisaliśmy skalę w tym budżecie jedną na 1 700 00 zł a 

wszystkie pozostałe na 800 000 zł na przyszły rok. To, że pewne rzeczy udało się poodkręcać 

i wyprostować to dzięki Skarbnikowi. Z pewnymi zaległościami jeszcze w roku przyszłym 

będziemy się borykać. Chce powiedzieć, że my jesteśmy nadal biedną gminą i gminą z 

problemami, ale gospodarzymy jak możemy. Będziemy się starać w przyszłym roku te 

podstawowe zadania, na które mieszkańcy czekają od wielu, wielu lat np.: mieszkańcy 

Miedzianki na lampy oświetleniowe i takie rzeczy będziemy realizować. Będziemy się starać 

żeby, chociaż ½ etatu jedna i druga świetlica ( Komarno – Trzcińsko) funkcjonowała. Na 

pewno w ciągu roku będzie się zmieniał ten Budżet.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 



Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.  

 Uchwała otrzymała Nr XXI /138/2012 

 

Ad.6 ppkt 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013-

2020  

Skarbnik Gminy Marcin Baran – odczytał treść projekt uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013-2020  

Omawiając objaśnienia paragrafy, rozdziały załączniki wraz z autopoprawkami zwrócił się do 

radnych, że o ile będą zapytania bądź wnioski będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie. 

Następnie odczytał Uchwałę Nr I/341/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 r w sprawie opinii o projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013-

2020 która jest pozytywna.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 

2013-2020 Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 8 głosów, „  

głosy „ przeciw ‘’ i głosy „wstrzymuję się”  nie wystąpiły.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.  

 Uchwała otrzymała Nr XXI /139/2012 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  przerwę  

11:30 – 11:45 

Po przerwie nie wrócił Radny Bogdan Kamiński  

Na prośbę Przewodniczącego Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomani oraz 

Przemocy w Rodzinie Pana Bartłomieja Tomczyńskiego chciałbym dokonać zmiany 

porządku sesji tj:   omówić pkt.6 ppkt 4 a następnie pkt.6 ppkt. 3. W związku z tym ,że nie 

widzę zastrzeżeń proszę o omówienie : 

 

 Ad.6 ppkt 3  

Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,  Narkomanii oraz  

Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich  na rok 2013. 

Przewodniczący Komisji Alkoholizmowi,  Narkomanii oraz  Przemocy w Rodzinie Pan 

Bartłomiej Tomczyński  przedstawił projekt uchwały wraz z  poprawkami które zostały 

dokonane na komisji budżetowej. Omówił uzasadnienie tego programu jak również omówił 

szczegółowo każdy rozdział. Nadmienił ,że program jest wykonany rzetelny i zgodny z 

powierzonych zadań.  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,  



Narkomanii oraz  Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich  na rok 2013.Komisja w 

wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 8 głosów, „  głosy „ przeciw ‘’ i 

głosy „wstrzymuję się”  nie wystąpiły.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 10 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 11do niniejszego protokołu. 

Uchwała otrzymała Nr XXI /140/2012 

 

Ad.6 ppkt.4  

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – odczytał treść projekt uchwały  w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok 

Omawiając paragrafy , uzasadnienie i załączniki  wraz z autopoprawkami zwrócił się do 

radnych, że o ile będą zapytania bądź wnioski będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie.      

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie:. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok 

Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 8 głosów, „ głosy „ 

przeciw” i głosy „wstrzymuję się”  nie wystąpiły.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 10 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły. 

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 

Uchwała otrzymała Nr XXI /141/2012 

 

Ad6.ppkt 4 

 Przyjęcia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie” 

Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz-  przedstawiłem wszystkie 

kierunki już na komisji budżetowej nadmieniając ,że dokonana została autopoprawka  

wykreślono wieżę ciśnień pozostałości po fabryce papieru. Kierunki, które chcielibyśmy 

wykorzystać w następnych latach. Dbając o okolice, nasz teren można byłoby naprawić i 

zadbać o otoczenie. Przedstawił zadania, które cały zespół uważa , że może być zrealizowany. 

Nadmienił, że dobrze mieć ujęte wszystkie zagadnienia w programie strategii, ponieważ 

można na takim programie dużo zyskać W strategii powinno być wszystko ujęte dotyczące 

naszej miejscowości.  Uważam, że program strategii powinien być opracowany na wyrost   

zamiast coś ominąć  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie:. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok 

Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 7 głosów, głosy „przeciw 

‘’ nie wystąpiły.  1 głos „wstrzymuję się”   

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Radna Iwona Niedźwiedzińska – kto był autorem tej strategii rozwoju i na stronie 11 jest 

zapis wizja hasłowa , cel jest naprawdę dobry, ale nie podoba mi się zapis wieś rudawskich 

kolorów i smaków.  



Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz –  odnośnie pytania pierwszego  to 

opracowywała cała grupa mieszkańców, która uczestniczyła w spotkaniu , jeżeli chodzi o 

drugie pytanie jest to wizja, jest to otoczka gminy.  

Radny Michał Poleszko – widnieje taki zapis „Wprowadzenie straży miejskiej” 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – jest to zadanie długo terminowe 

to ,że nie jest to możliwe obecnie nie świadczy ,że w przyszłości nie może to nastąpić. Tak 

jak już mówiłem niektóre zagadnienia są zapisane na wyrost żeby nie zamykać furtki przed  

zadaniami. Na chwilę obecną jest to tylko strategia.  

Radny Jacek Gołębski -  w tą strategie wpisano pewne rzeczy, że jak pojawią się na 

horyzoncie pieniądze unijne ewentualnie środki do pozyskania  inne w skali kraju  żeby mieć 

coś takiego żeby można  było z tego skorzystać. Wcale nie jest powiedziane ,że to będzie 

zrealizowane w 100% . My musimy taką strategie opracować i umieścić w niej wszystko co 

tylko możliwe.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – ja uczestniczyłem na posiedzeniu 

komisji budżetowej. Moja opinia jest negatywna . Ta grupa, która układała i opracowywała tą 

strategię do wykonania, nie mieli pojęcia jakie środki finansowe można przeznaczyć. 

Strategia opracowana jest na okres 15 lat to jest 4 kadencje radnych. Każda kadencja może 

zmienić sobie tą strategię. Nie można tak wybiegać  w przyszłość z takimi rzeczami. Dlatego 

zabieram głos, bo nie są realne sprawy, które w tej strategii zapisaliście nawet prywatne 

zabudowania nie pytając nikogo o zgodę. To jak to jest z opracowaniem innych programów. 

Taką strategię opracowywaliśmy dla gminy w 2003 roku i proszę przeczytać ile z tego zostało 

wykonane. Gmina zapłaciła za to chyba 25 tys.zł. Natomiast tutaj obciążamy Wójta takimi 

rzeczami, które nikt nie wykona. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski -  są pewne wytyczne z Urzędu Marszałkowskiego, które w 

ramach odnowy dolnośląskiej wsi, żeby ubiegać się o pieniądze należy utworzyć strategię . 

Nie uczestniczyłem w spotkaniach jest to zadanie grupy wsi. Przeczytałem tak niektóre rzeczy 

faktycznie mogą wzbudzać obawę, ale jeżeli my nie zapiszemy tego to nie wiemy co wydarzy 

się za 7 lat. W ramach strategii rozwoju wsi znajdują się pieniądze na przyjmowanie 

budynków dworca PKP w Janowicach Wielkich i w tedy się okaże ,że sołectwo które to 

wpisało w strategii to wygrywa . Uważam, że taki dokument być powinien dla sołectwa wsi 

Janowice Wielkie oraz dla pozostałych sołectw. Jeżeli możemy bez nakładów finansowych  

tylko nakładem osób najbardziej zainteresowanych w społecznościach radach sołeckich 

opracować i otworzyć sobie furtkę. 

Radny Jacek Gołębski – nadmienił, że ta utworzona strategia nic nie kosztuje, a jest 

niezbędna w każdej wsi. 

Radny Radosław Czaja _- program odnowy wsi już istnieje.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski –  wymogiem tworzenia takiej strategii było uczestnictwo w 

szkoleniu,  które było odpłatne, z którego zrezygnowaliśmy w ramach oszczędności. 

Mieliśmy szczęście nasza mieszkanka Pani Kozak Alicja ma uprawnienia do 

przeprowadzenia takiego szkolenia i przeprowadziła takie szkolenie w ramach społecznych. 

Radny Uss Andrzej – szkoda, że o takim szkoleniu nie zostały poinformowane inne 

sołectwa, które na pewno uczestniczyliby w tym szkoleniu. Uważam ,że ta grupa z Janowic  

która uczestniczyła w takim szkoleniu winna współpracować z pozostałymi sołectwami 

względem tej strategii bo planując jakieś wydatki  jakiś plan rozwoju  np.; witacze ,żeby w 

każdej wsi  było takie same żeby był jeden wizerunek gminy.  

Radny Michał Poleszko -  czy ta grupa, która opracowywała tą strategię  jak będzie 

zaopatrywać się na dalszą pracę, żeby to nie skończyło się  tylko na podjęciu uchwały i 

utworzenia kolejnych dokumentów. Chciałbym, żebyśmy realizowali i promowali nasze 

miejscowości poprzez wyrabianie produktów regionalnych tak jak to robią inne regiony.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – jeżeli chodzi o wyroby regionalne to zapraszam do 

Trzcińska bo mamy wspaniałe wyroby z piernika ( domki , serca itd.:) wyrabia to mieszkaniec 

Trzcińska naszej gminy.  



Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz -  jest silna grupa która chce coś 

zrobić . Do tej grupy należą pracownicy świetlicy wiejskiej,  którzy starają się pisząc projekty 

na uzyskiwanie pieniędzy, organizują zabawy dla dzieci. Naprawdę przykładają do tego dużo 

serca. Nasze projekty widać np.: boisko do siatki, plac zabaw będzie ukończony w przyszłym 

roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński –  wysłuchując wypowiedzi pozytywnej 

Wójta odnośnie  tej strategii  przekonałem się ,że  powinienem  włączyć się do tego  i 

zagłosować na tak.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 10 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły. 

Uchwała otrzymała Nr XXI /142/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 ppkt.5a  

Ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym oraz przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – nadmienił, że 28.06.2012 na sesji 

obniżyliśmy obowiązujące wówczas diety radnych o 50% w związku z trudną sytuacją 

finansową gminy. Pan Wójt wystąpił z wnioskiem o obniżenie całości jego sumarycznego 

wynagrodzenia brutto o 10% . Po pół roku Skarbnik Gminy  zaplanował kwotę w budżecie na 

2013 rok na przywrócenie diet radnym i pobory Wójtowi do kwoty pierwotnej. W trakcie 

obradowania na sesjach wielu radnych stwierdziło, że uczestnicząc w sesjach tracą pobory za 

ten dzień, że te obniżone diety nie pokrywają ich wynagrodzenia .Grupa radnych przedstawiła 

wniosek do rozpatrzenia. Komisja Budżetowa swoim działaniem nie dała się wypowiedzieć 

wszystkim radnym, ponieważ na komisji było tylko 8 radnych, a radnych mamy 15 to 7 

radnych zostało poza komisją. Głosowanie na komisji za przywrócenie poprzednich diet 

wyglądała tak „za” 2 głosy „ przeciw” 3 głosy „wstrzymuje się” 3 głosy. Gdyby 

Przewodniczący Komisji przekazał te projekty na sesje, a zaopiniował wówczas byłaby to 

prawidłowość przebiegu i wszyscy radni mogliby sie wypowiedzieć na sesji tego nie zrobił. 

W związku z tym grupa radnych zwróciła się, aby jeszcze raz ten projekt uchwały wstawić na 

sesji. Jest to powrót do diet, które obowiązywały do 30.06.br. Chciałbym powiedzieć, że 

również Pan Wójt osobiście nie wystąpił o przywrócenie poprzedniego wynagrodzenia, które 

przeznaczył na poprawę sytuacji finansowej gminy. Jednak chcąc, żeby diety zostały 

przywrócone uważałem za stosowne wystąpić z takim wnioskiem, o którym rozmawiałem z 

Sekretarzem Gminy żeby ten projekt też przygotować na sesje.    

Radny Jacek Gołębski – ja nie przypominam sobie Panie Przewodniczący, była mowa na 

komisji, jeżeli chodzi o projekty o podwyżkach dla radnych i dla Wójta, ale ja do rąk takiego 

projektu nie otrzymałem. Głosowaliśmy tylko czy zgadzamy się na takie posunięcia. Było 

tylko słownie na komisji rozważane. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – projekty na komisje budżetową 

pojawiłyby się gdyby na poprzedniej sesji padł wniosek formalny o przywrócenie diet i 

wynagrodzenia Wójta. Była tylko rozmowa na sesji Pan Przewodniczący chciał mi podrzucić 

te projekty uchwał i napisane tam było, że to jest projekt Komisji Budżetowej i to ja go 

sporządziłem. Komisja z takim wnioskiem nie wychodziła. Na komisji dopiero padł wniosek 

radnej Bożeny Dyduch o przywrócenie diet i wynagrodzenie Wójta. Wniosek został 

oddalony, więc nie poczuwam się w obowiązku aby przedstawić radnym projekty uchwał o 

których nie mam pojęcia, które nie napisałem i pod których się nie podpisywałem. Takiemu 



działaniu mówię stanowczo stop. Tak działać nie będziemy. Dlatego radni projektów tych 

uchwał nie zobaczyli. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – ja panu nic nie podrzucałem. Projekty 

uchwał zostały opracowane przez Pana Sekretarza. Pan sam mówił telefonicznie, że zgłosi się 

Pan do Sekretarza odnośnie programu posiedzenia jak nam wiadomo nie zgłosił się Pan.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – ustalałem, ale nie dopuściłem do 

obradowania  takich projektów uchwał  które nie były w projekcie  obrad Komisji.  

Radny Łaski Romuald- myślę, że tutaj w gronie rady dogadamy się poprzez wypowiedzenie 

się w głosowaniu. W projekcie budżetu na 2013 r. Pan Wójt przewidział, że diety radnych 

zostaną przywrócone. Chciałbym zapytać czy te pieniądze na zwyżkę płac czy na powrót płac 

Wójta też zostały zaplanowane. Ja jestem za tym, żeby przywrócić diety i pobory Wójta z m-

ca czerwca. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – mając na uwadze wypowiedzi państwa składam wniosek 

formalny  o : przekazanie tych dwóch projektów uchwał na najbliższe posiedzenie komisji 

budżetowej, która jest władna do zaopiniowania tych projektów uchwał, dopiero wtedy 

przedłożyć na sesje Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – wniosek grupy radnych nie musi być 

opiniowany przez komisję może być składany w tym samym dniu jak odbywa się sesja. My 

poprzez głosowanie przyjmiemy do porządku obrad. Komisja już wypowiedziała się na temat 

tych projektów uchwał. W związku z tym opinia komisji nie jest wiążąca. Komisja tylko 

opiniuje, jeżeli zaopiniuje negatywnie to na komisji nie są obecni wszyscy radni. W § 18 

statutu gminy jest zapis, że inicjatywę uchwałodawczą posiadają: wójt, komisje rady oraz co 

najmniej 4 radnych. Zdaniem moim wniosek grupy radnych nie powinien trafić na komisje.  

Mecenas Janusz Konkol – nie wszystko wynika wprost z przepisów. Przedłożenie projektu 

uchwał przez grupę radnych zawiera samo w sobie wniosek o przegłosowanie tych uchwał na 

sesji . W trakcje sesji może być złożony wniosek formalny o zaniechanie głosowania i 

przekazanie projektu do komisji, jeżeli nie zyska większości głosów to głosowanie odbędzie 

się nad projektami uchwał złożonych przez grupę radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – wobec powyższego przechodzimy do 

głosowania nad złożonym wnioskiem formalnym przez Radna Iwonę Niedźwiedzińską  w 

treści: aby te dwa projekty uchwał grupy radnych zostały przekazane komisji budżetowej do 

zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu i przekazanie do Rady Gminy. w czasie 

głosowania na sali obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania 

jawnego głosowało 10 radnych, 3 głosy „za” „ przeciw”7 głosów, ‘’wstrzymuje się’’  głosy 

nie wystąpiły. 

Wniosek nie został przyjęty.  

Radny Jacek Gołębski – pomimo, że Skarbnik Gminy zabukował tam pewne sumy jeśli 

chodzi na radę to uważam, że nie jest to czas ani miejsce przywracać diety do poprzednich z 

przed czerwca br. raptem ta uchwała żyła tylko 5 miesięcy. To, że Skarbnik spiął ten budżet, 

ale proszę zobaczyć to 142000 zł mamy przełożenia. A z tego średnio oszczędności jest około 

30000 zł bezmała ¼ długu do MZK. 

Radna Bożena Dyduch – nie kandydowałam do rady żeby zarabiać. Ale diety te, które 

otrzymuje wykorzystuje w różny sposób. Rozumiejąc biedę gminy zapłaciłam całą dietę 

wynajmując świetlicę na zebranie wiejskie. W okresie tych 5 miesięcy była powódź w 

Komarnie też przekazałam dietę na pomoc zakup paliwa itd.: To moje diety idą na cele 

pożyteczne. Dlaczego my mamy rezygnować z tych diet. Teraz była choinka z przyjemnością 

kupiłabym chociaż po czekoladzie niektórym dzieciom. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz -  moje zdanie jest negatywne 

Tak jak podnosiłem rękę za każdą uchwałą kiedy obcinaliśmy dodatki nauczycielom  

wszystkie po kolei jak leci , czy wyłączenie oświetlenia ulicznego w gminie  też byłem „za”. 

Każdy szczegół, który pomagał tej gminie, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji byłem za tym.  

My pamiętamy jako rada ,że na spotkaniu z nauczycielami mówiliśmy o tym ,że my jako rada 



zaczynamy od siebie wszelakie oszczędności pokazać innym ,że to my dajemy przykład. 

Moim zdaniem to my dalej dawać powinniśmy ten przykład. I my, jako ostatni powinniśmy te 

diety sobie przywracać.  Dużo rzeczy jest do poprawy w tej gminie. 

Radny Poleszko Michał -  komisja budżetowa zwołana była na 15:30 dlaczego ? 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz -  z uwagi na to, że przed  

przygotowaniem materiałów na komisje dzwoniłem do każdego pracującego radnego i 

uzgadniałem czy taka godzina odpowiada. Poprzednie komisja odbywały się o godz. 9:00 i 

był problem z quorum. Jeżeli radnym nie odpowiada taka godzina wracamy do godz.9:00  

Radny Poleszko Michał – ja nie skarżę się ,że jest na godz. 15:30  czy 9:00 ja pracuje dla 

społeczeństwa i każdy wybrany radny pracujący  powinien się z tym liczyć ,że będą  jakieś 

tam konsekwencje w pracy. Ja to powtarzam, od kiedy jestem radnym z czego pan się śmiał 

panie przewodniczący i pan Wójt i wiele innych osób. To pan mi wytykał, że ja nie 

zapłaciłem za wodę, gdzie nie sprawdził pan ani pana żona do końca jak to było. Tu nie 

chodzi już o pieniądze, tu chodzi już o zasady. Głosuje tylko, dlatego, że to, co pan zrobił z 

wnioskiem ze świetlicą nie było powiedziane w uchwale, że to jest dla Komarna. Zrobił pan 

po złości, że taki wniosek wpłynął. Ja tracę za każdym razem to, co powtarzam na każdej sesji 

nie będę nikomu wyliczał. To ja wynająłem pojemniki, żeby wywieść szlam z kościoła po 

powodzi i to ja płaciłem za to oprócz tego co złożyli się mieszkańcy i radni w Komarnie . 

Nikomu nie wypominałem i nie poszedłem  na skargę sam ze swoich pieniędzy zapłaciłem. 

Nikt się tym nie przejmuje. Ja od początku byłem szykanowany, wyśmiewany i różne 

podteksty  i konteksty wychodziły co do mojej osoby . To nie jest tylko dieta dla nas obniżana 

czy przywracana tu są inne rzeczy.  

 

Radni Iwona Niedźwiedzińska – dyskutować nie powinniśmy, ale debatować nad 

słusznością podjęcia uchwały to na pewno. Radni którzy wypominają jak to pomagają a jak 

bym ja zaczęła wyliczać jak pomagam ludziom. Radni to nie tędy droga pokazać ludziom jak 

się pomaga. Albo się decydujemy na taką prace albo nie. Druga kwestia to do pana Skarbnika 

proszę mi obliczyć jakie oszczędności przyniosła pomniejszona dieta za okres 5 miesięcy.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran-  około  14000 zł w ciągu 5 miesięcy z samej rady. 

Radni Iwona Niedźwiedzińska  uważam ,że to nie jest mała oszczędność gdybyśmy 

wytrzymali jeszcze przez pół roku  to można byłoby gminę wspomóc. 

Radny Andrzej Uss – każdy radny otrzymaną dietę wydatkuje na swój sposób.  Są różne 

wydatki związane z byciem radnym. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – chciałbym się odnieść do wypowiedzi radnego Poleszki  

stanowczo wypraszam sobie insynuację, że ja się śmiałem, że został pan radnym.. W życiu 

nie śmiałem się z nikogo kto został radnym i jest radnym sam pracowałem służyłem 

społeczeństwu będąc radnym. Teraz służę, jako Wójt i wypraszam sobie takie insynuację.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 10 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 10 radnych, 6 głosów „za” „ przeciw”,  4  głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły. 

 

Uchwała otrzymała Nr XXI /143/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu 

 

Ad.6 pkt 5 b  

Ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – państwo otrzymali projekt uchwały  

Tak jak już przedstawiałem, w czerwcu br. Pan Wójt sam złożył wniosek o zmniejszenie 

swojego wynagrodzenia o 10% to było też w tym czasie co rada zmniejszyła diety radnych o 

50% .W grudniu przed sesja rozmawiałem z panem Sekretarzem o przywrócenie diet radnym 



i również o przywrócenie wynagrodzenia dla Wójta . Ten projekt uchwały przygotował Pan 

Sekretarz. 

Otwieram dyskusję 

Radny Uss Andrzej – czy możemy dowiedzieć się jakie oszczędności przyniosły z tego 

tytułu oszczędności dla gminy. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran -  po obliczeniu  w okresie 5 miesięcy brutto 8 087 zł. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski –faktycznie 5 miesięcy temu wystąpiłem z takim wnioskiem o 

obniżenie mojego wynagrodzenia. Uważam, że sytuacja naszej gminy jest lepsza i będzie szła 

ku lepszemu. Jeżeli któryś z radnych ma obiekcje czy zastanawia się nad tym tematem to 

naprawdę możemy odłożyć ta uchwałę albo nie podejmować jej. Doskonale dawałem sobie 

rade i myślę, że nadal tak będzie. Ale bardzo dziękuje radzie za to, że  pamiętała o mnie ale 

chciałbym powiedzieć ,że nie jest to nic koniecznego. Te pieniądze możemy spożytkować w 

gminie na inne cele. 

Radny Romuald Łaski -  chwała  panu Wójtowi ,że ma taką propozycję  ale jeżeli rada 

podejmie taką uchwałę o przywrócenie poprzedniego wynagrodzenia  to pan Wójt jeżeli 

będzie jego taka wola może te pieniądze też przeznaczyć na cele społeczne. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 10 radnych, 7 głosów „za” 1 głosy „ przeciw”, i  2 głosy ‘’wstrzymuje się’’  

 

Uchwała otrzymała Nr XXI /144/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński ogłosił przerwę  

13:15 – 13:30 

 

 

Ad.6 ppkt 6 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -  wysoka rado  w związku z wejściem w życie zmian w 

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  wymaga się od wszystkich gmin 

podjęcia uchwał w trosce o środowisko. Jest to pakiet 8 uchwał  związanych z czystością i 

porządkiem gminy która wchodzi od 01.07.2013 roku. Szczegółowo omówił  Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie  z autopoprawkami  

które zostały  zgłoszone na komisji budżetowej które odbyło się 20.12 br. Przedstawił 

postanowienia ogólne , omówił wymagania w tym zakresie  rozdział po rozdziale Nadmienił 

że traci moc uchwała z dnia 26 kwietnia 2007r Nr IX/26/2007. Przedstawił również  

postanowienie  Państwowej Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jeleniej Górze z dnia 

11 grudnia 2012 r. Nadmienił ,że do potrzeb selektywnej zbiórki odpadów wszyscy 

mieszkańcy otrzymają worki, które będą odpowiadały kolorystycznie do odbioru śmieci. 

Sekretarz Gminy zwrócił się do radnych ,że o ile będą pytania chętnie  odpowiem na 

wszystkie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski -  rząd zrobił niespodziankę wszystkim samorządom bardzo 

nie ciekawą . Rady zobowiązane są do końca br. mają podjąć wszystkie te uchwały. Niestety 

poziom tych abstrakcji tych uchwał jest bardzo duży. Przeliczaliśmy przez długi czas co jest 

zapisane w wojewódzkim programie odpadów komunalnych to co jest w naszych danych i w 

oparcie o przedsiębiorstwa które wywożą. Przeliczyliśmy jakie stawki myśląc o tym ,że 

wzrosną. Mamy najniższą stawkę w powiecie. Będzie podwyżka, ale jaka to zależy od 

przeprowadzonego przetargu który będzie rozstrzygnięty w 2013 roku.  Najważniejsze 

uważaliśmy to żeby ustalić pewne zapisy w regulaminie żeby przedstawić sposób naliczania. 



Ustawa daje możliwość naliczania bądź od metrażu , bądź od poboru wody , bądź od 

zamieszkałych mieszkańców. Wydało nam się najlogiczniejsze to od liczby mieszkańców w 

danym lokalu. Chciałbym się odnieść do pisma które wpłynęło wczoraj od przewodniczącej 

rady sołeckiej Mniszkowa- Miedzianki odnośnie sposobu jakiego dokonaliśmy o 

konsultacjach społecznych zapisu żeby w ogóle nie procedować . Powiem tylko ,że nie 

mieliśmy obowiązku konsultować. Zrobiliśmy tylko dla tego żeby wypytać co sądzą 

mieszkańcy i  jakie społeczeństwo ma zdanie. Jedynym obowiązkiem to była tylko 

konsultacja z sanepidem. Będziemy edukować mieszkańców jak to ma wyglądać. Akcja ta 

będzie miała miejsce w II kwartale 2013 r zamierzamy z finalizować w święto gminy 

Janowianki pt” Segregacja śmieci”. Segregowanie śmieci nie można lekceważyć.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie:. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice 

Wielkie. Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 8 głosów, „  

głosy „ przeciw ‘’ i głosy „wstrzymuję się”  nie wystąpiły.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Radna Bożenia Dyduch – jest wiele pytań już mieszkańcy pytają np.: mamy płacić za śmieci 

od zamieszkałych osób. Co z małymi dziećmi , niemowlakami czy też mają płacić taką samą 

stawkę? Jeżeli ja będę  segregowała śmieci i w miesiącu będę miała ½  worka , czy też muszę 

płacić taką stawkę w miesiącu czy dopiero jak będzie pełny worek. Po trzecie wiemy ,że 

wiele osób zalega z podatkami przede wszystkim rodziny wielodzietne w ogóle nie płacą 

podatku a tu jeszcze jak dojdzie płacić  od każdego  dziecka za  segregacje śmieci  to ja nie 

wiem jak to będzie wyglądać. Ludzie nie będą płacić podatku ani za śmieci. Ludzie po prostu 

tego nie wytrzymają.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jest zapis, że za śmieci płacimy do gminy w formie podatku. 

Zadawaliśmy takie pytania, co z ściągalnością.  Jeżeli ktoś nie płaci za wodę to mogę po całej 

procedurze prawnej tą wodę zakręcić. Jeżeli chodzi o śmieci to nie zabiorę śmietnika, bo mnie 

ochrona środowiska  może ukarać. Jeszcze jedno Regionalna Izba Obrachunkowa zaznaczyła 

,że gminy nie mogą zarobić ani grosza na segregacji śmieci.   

Radny Andrzej Uss- pierwsze pytanie od ilości zamieszkałych czy zameldowanych osób. 

Kto to fizycznie stwierdzi ponieważ ktoś wynajmuje lub podnajmuje mieszkanie ktoś 

praktycznie nie mieszka od lat bo pracuje za granicą . Kto to zweryfikuje w terenie. Druga 

sprawa to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma zarejestrowaną firmę na  

swojej posiadłości będzie odprowadzał śmieci jako osoba fizyczna czy jako osoba prawna. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -  będą zbierane oświadczenia , będziemy korzystać z 

ksiąg meldunkowych ............. pozostała odpowiedź jest nie możliwa do odsłuchania. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – na komisji Budżetowej był szeroko rozważny § 3 pkt.5 

cytuje: zabrania się spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i 

urządzeniami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach( tekst jednolity: Dz.U. 

z 2010 Nr 185,poz. 1243 z późn. zm. takiego zapis  nie ma w tym dzienniku . Z jakiego § i 

punktu państwo zaproponowaliście nam taki zapis. W dniu dzisiejszym po przeglądnięciu 

całej ustawy, która mieści się na 74 stronach znalazłam coś co jest sprzeczne z tym zapisem  

art.13 na który bym się powołała aby był podstawą zniesienia tego punktu zapisanego w 

projekcie regulaminu. Art. 13. pkt 3 dopuszcza się spalania zgromadzonych pozostałości 

roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone 

selektywne zbierania lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie 

narusza odrębnych przepisów. Następnie art. 13 pkt.1 mówi, że zabrania się odzysku lub 

unieszkodliwia odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określane 

wymogi: pkt.2 przepis ust.1 nie stosuje się do: m.in. osób fizycznych prowadzących 

kompostownie na potrzeby własne. 

Mecenas Janusz Konkol  - każdy przepis musi być zastosowany z pewnym rozsądkiem. 

Przecież nikt nie będzie robił rabanu jeżeli ktoś na swoim ogrodzie spal parę patyczków. Inna 



jest sytuacja , jeżeli ktoś zbierze 15 worków liści i tą wielką górę podpali. Uważam ,że jeżeli 

wykreślimy pkt. 5 z projektu uchwały o regulaminie utrzymywania w czystości i porządku na 

terenie gminy to i tak ustawa nakłada na mieszkańców ten obowiązek.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 10 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły.  

Uchwała otrzymała Nr XXI /145/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6ppkt 7 

Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od      

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i zagospodarowanie tych 

odpadów. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – dokładnie  zapoznał radnych z projektem uchwały  

Określił szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Nadmienił, że od właściciela 

nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów zmieszanych, z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w Uchwale Nr XXI/145/2012 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 

grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Janowice Wielkie. Nadmienił również, że ilość odpadów komunalnych zmieszanych 

odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w cenie zryczałtowanej opłaty za 

gospodarowanie odpadami zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i 

wynosi iloczyn wskaźnika nagromadzenia odpadów – 23 litry na mieszkańca tygodniowo 

oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość, przy czym odpady gromadzi się w 

pojemniku o minimalnej pojemności 120 l lub jego wielokrotności. Nadmienił też ,że ilość 

odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych w cenie zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami zależy od 

przyjętych wskaźników nagromadzenia odpadów i będzie wynosić tygodniowo: 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie:. Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i 

zagospodarowanie tych odpadów. Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania 

głosowała „za” 8 głosów, „  głosy „ przeciw ‘’ i głosy „wstrzymuję się”  nie wystąpiły.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 10 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły. 

 Uchwała otrzymała Nr XXI /146/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad6 ppkt 8 

 

Przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , 

na  których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - Postanawia się, że od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina 



Janowice Wielkie odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie: przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości , na  których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

 Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 8 głosów, „  głosy „ 

przeciw ‘’ i głosy „wstrzymuję się”  nie wystąpiły.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 10 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły. Pytań i uwag nie stwierdzono 

 Uchwała otrzymała Nr XXI /147/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 ppkt 9 

Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty    

na  terenie Gminy Janowice Wielkie.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - nadmienił ,że opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Janowice Wielkie, powstającymi na nieruchomościach 

zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty określonej dla wskazanego sposobu zbierania i odbierania odpadów . 

Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i  

odbieranymi w sposób nieselektywny na nieruchomościach zamieszkałych wynosi 17,22 zł 

za jednego mieszkańca. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości 

zamieszkałych ulega obniżeniu i wynosi 11,48 zł za jednego mieszkańca, a w przypadku 

dodatkowego gromadzenia odpadów zielonych we własnym kompostowniku i 

zagospodarowania ich na własnej nieruchomości zamieszkałej wynosi 9,18 zł za jednego 

mieszkańca. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janowice 

Wielkie, powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych stanowi iloczyn pojemników, 

w którą należy wyposażyć daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej dla wskazanego 

sposobu zbierania i odbierania odpadów. Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  w sposób nieselektywny z nieruchomości 

niezamieszkałych wynosi 22,50 zł za jeden pojemnik 120 l. Stawka miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z 

nieruchomości niezamieszkałych ulega obniżeniu i wynosi 15,00 zł za jeden pojemnik 120 l. 

Nadmienił też, że w przypadku stosowania większych pojemników obciąża się właścicieli 

nieruchomości odpowiednią wielokrotnością opłaty za jeden pojemnik. W przypadku 

stosowania mniejszych pojemników niż 120 l obciąża się właścicieli nieruchomości opłatą za 

każdy taki pojemnik jak za pojemnik 120 l. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie: Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie. Komisja nie opiniowała projektu tej 

uchwały z uwagi na to, że została przekazana do całkowitej poprawki.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał czy te stawki miesięczne 

opłaty naliczone są z podatkiem VAT czy bez. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - nie jest to usługa, a opłata za śmieci pobierana będzie w 

formie podatku, ale to nie jest podatek VAT. Jest to stawka brutto. 



Radny Łaski Romuald - okazuje się, że mieszkańcy gminy muszą płacić potężny podatek. 

Dotyczy tych ludzi gdzie zamieszkuje więcej osób. Czy my nie możemy wziąć pod uwagę 

rodzinę z czwórką dzieci to po przemnożeniu 6 osób przez stawkę daje naprawdę znaczącą 

kwotę? Myślę, że powinniśmy rozważyć tutaj zastosowanie pewnych gradacji może ulg 

wobec niektórych mieszkańców. Bo jeżeli gospodarstwo składa się z dwóch osób a drugie 

składa się z sześciu osób to wcale nie znaczy, że to sześcioosobowe gospodarstwo produkuje 

trzy razy więcej śmieci, co gospodarstwo domowe dwu rodzinne. Dlatego też wnoszę taką 

propozycję do rozważenia przez radę, żeby w przypadku trzeciej i czwartej osoby stosować 

gradację w wysokości np.: 60% odpłatności tej stawki a w przypadku rodzin powyżej 

czterech osób stosować gradację 30% tej stawki. Jest to dosyć skomplikowane, ale uważam, 

że rodziny liczne będą miały duży podatek i nie będą wywiązywać się z opłat należności.   I ja 

w ich imieniu taka propozycję składam.  

Radny Jacek Gołębski - w tej formie nie ma możliwości zastosowania gradacji ani ulg czy 

zwolnień czekamy ewentualnie, że może się coś zmieni. W tej chwili nie widzę możliwości 

żebyśmy procedowali w tej chwili nad jakimiś procentowymi ulgami w stosunku do tych 

opłat.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska – podwyżki nie sięgają tylko mieszkańców gminy Janowice 

tylko całej Polski. Tak jak Wójt powiedział, że my tu mamy ustanowione jedno z najniższych 

stawek na wywóz śmieci. Jelenia Góra ma 18 zł za segregowane a 28 za niesegregowane, 

Świdnica ma 13.50 za segregowane 22.40 za niesegregowane Legnica ma 13.70 za 

segregowane a 17.80 za niesegregowane. Jest obliczone, że każda osoba produkuje 300 kg 

śmieci i mówienie, że dzieci w ogóle nie powinny płacić to nie tak. Właśnie dzieciom kupuje 

się pampersy. Zastosowano już w naszej kalkulacji zniżkę, w tej tabeli jest napisane, że 

stawka podstawowa za brak selekcji niestety trzeba dołożyć za to, że nie chce się komuś 

segregować. Natomiast już obniża się stawkę za selekcję. Jeszcze dodatkowo obniża się 

stawkę 20% za kompostownik. Uważam, że zastosowano już jakieś zniżki, bo inaczej było 

by, gdy segregujesz czy nie ustalić jedną niezmienną stawkę. 

Mecenas Janusz Konkol – jest to jeden z elementów gdzie przewija się na forum ogólno 

polski. W ustawie pkt.6j. jest bardzo sztywny i po przeanalizowaniu tego niestety nie 

przewiduje się zastosowania, jakichkolwiek ulg. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński- ten współczynnik nieosiągalności  8% 

jeżeli ktoś nie płaci za usługi jakie świadczy, a teraz dojdzie jeszcze usługa za wywóz 

niebezpośredniego przedsiębiorcę tylko przez gminę ...................................... . Zapisane jest, 

że worki na śmieci daje urząd albo przedsiębiorca, który odbiera. Nie jest powiedziane czy to 

jest odpłatnie czy za darmo. Uważam, że te worki są już wkalkulowane. Jak mamy to 

rozumieć. Czy ten współczynnik 8% nie ściągalności naliczany jest też od podatku od 

nieruchomości. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski- za worki każdy zapłaci w podatku. Ale do domu jak panu 

przyniosą raz do roku  po 12 worków  w zależności od kolorystyki  dostarczy przedsiębiorca  

będą  wliczone w podatku. O ile braknie panu tych 12 worków to wtedy zgłasza pan 

przedsiębiorcy bądź podejdzie do urzędu i otrzyma pan worki, o które pan zabiega.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - odpowiedź z przyczyn technicznych nie możliwa do 

odsłuchania . 

Sale obrad opuścił radny Romuald Łaski  

Radny Marek Kusz -  wydaje mi się ,że to są wysokie stawki. Wzrasta dużo , nie są to 

ostateczne stawki. Tak jak pan mówi ,że dopiero będą nam znane po przeprowadzonym 

przetargu firm. Firmy patrząc na ustalone stawki przez radnych bo taki maja wgląd do 

podjętych uchwał przez radę  i oni widzą na jakim poziomie widnieją nasz stawki  mniej 

więcej będą składani  na tym poziomie swoje oferty. Dlaczego nie możemy zacząć od 

najniższych stawek. Być może ,że znajdą się takie firmy ,że w tych stawkach będą chcieli się 

zmieścić.  



Skarbnik Gminy Marcin Baran – ceny które przyjęliśmy są to ceny średnie od 

dotychczasowych przedsiębiorców wykonujących usługi na naszym terenie. To są ceny, które 

dziś obowiązują na rynku.......................... niemożliwe do odsłuchania.    

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

9 radnych, 7 głosów „za” głosy „ przeciw” nie wystąpiły 2 głosy ‘’wstrzymuje się’’ 

Uchwała otrzymała Nr XXI /148/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 ppkt 10 

Terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uwarunkowania miejscowe i ustala się  terminy, 

częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

-Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc kalendarzowy, 

do15 dnia danego miesiąca. 

-Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się na rachunek bankowy Gminy 

Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie. 

-Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalicza się za okres miesięczny 

począwszy od dnia 01 lipca 2013 roku. 

-Termin opłacenia opłaty za lipiec 2013 r. upływa z dniem 15 lipca 2013 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie:. Terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi. 

Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 8 głosów, „  głosy „ 

przeciw ‘’ i głosy „wstrzymuję się”  nie wystąpiły.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało  

9 radnych, 9 głosów „za” głosy „ przeciw”  i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły.  

 

 Uchwała otrzymała Nr XXI /149/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 ppkt 11 

 Wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      

 składanej przez właściciela nieruchomości 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – omówił projekt uchwał nadmieniając ,że niniejszy 
projekt uchwały określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej  przez  właścicieli nieruchomości zamieszkałej jak również  wzór 

deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałej.  

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są złożyć do 

Wójta Gminy Janowice Wielkie deklarację, w terminie do 30 kwietnia 2013 roku: 

 -pisemnie  - w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, 

lub na elektroniczną skrzynką podawczą Urzędu Gminy Janowice Wielkie. 



Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie:. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 6 głosów, „  głosy „ 

przeciw ‘’ ”  nie wystąpiły.  2 głosy „wstrzymuję się”   

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Radna Bożena Dyduch -  ma pytanie czy te wzory deklaracji  opracowywał Sekretarz Gminy  

czy był wykonany z szablonu. Dlaczego pytam za dużo w tych deklaracjach danych 

osobowych np.: imię ojca , matki , pesel . itd. Prawdopodobnie my te deklaracje składamy w 

Urzędzie Gminy, a następnie te deklaracje otrzyma przedsiębiorca, który będzie odbierał 

śmieci.  Gdzie jest tu ochrona danych osobowych.   

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – wzorowaliśmy się na różnych gminach.  

 Wójt Gminy Kamil Kowalski -  to są podstawowe dane  gdzie  wpisuje pani wszędzie . Po 

przeanalizowaniu całej deklaracji punkt po punkcie przez Pana Wójta oznajmiono ,że dane 

zawarte w deklaracji są niezbędne. 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

9 radnych,8 głosów „za” głosy „ przeciw nie wystąpiły”, 1 głos ‘’wstrzymuje się’’  

Uchwała otrzymała Nr XXI /150/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 ppkt 12 

Zmiany Uchwały Nr XXXV/153/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia  

28 września 2009r w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać  

przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w  

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości na terenie Gminy 

Janowice Wielkie  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – omówił  projekt uchwały nadmieniając ,że -

prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy , 

-wyposażanie właścicieli nieruchomości w worki i pojemniki na odpady stosownie do uchwał 

odrębnych, 

-prowadzenie selektywnego punktu odbioru odpadów, 

-przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej adresowaną do mieszkańców gminy, 

-prowadzenie ewidencji odpadów odebranych zgodnie z przepisami odrębnymi;” 

 

     Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie:. Zmiany Uchwały Nr XXXV/153/2009 Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich z dnia   28 września 2009r w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w  zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i  transportu nieczystości na terenie Gminy Janowice Wielkie Komisja w 

wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 6 głosów, „  głosy „ przeciw ‘’ nie 

wystąpiły  2 głosy „wstrzymuję się”.    

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – ktoś, kto wygra przetarg ma 

przeprowadzi kampanie informacyjno- edukacyjną adresowaną do mieszkańców gminy, kiedy 

ten przetarg mniej więcej się zakończy w I kw. 2013 r, bo zgodnie z tym, co tu uchwalamy 

każdy mieszkaniec korzystający z dotychczasowych usług musi do 30.04.2013 wypowiedzieć 

umowy na wywóz śmieci. Uważam, że my powinniśmy wcześniej przeprowadzić kampanię 



informatyczno- edukacyjną, bo dopóki skończy się procedura przetargowa to troszkę czasu 

minie. Nagle okaże się, że ludzie dalej nie wiedzą, że muszą wypowiadać te obecne umowy. 

My o tym wiemy, ale myślę, że większość o tym nie. Uważam, że już w jakiś sposób 

winniśmy informować mieszkańców.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – chętnie bym to zrobił ale nas na to nie stać żebym 

przeprowadził taka kampanię . Już pojawiają się informacje na stronie internetowej naszej 

gminy . Na pewno wysyłając deklaracje podatkowe będziemy się starali jak najlogiczniej i jak 

najprościej wszystko opisać  co musi zrobić  mieszkaniec ,że to gmina będzie realizowała 

wywóz śmieci . Nie mamy możliwości technicznych my musimy na spokojnie  przysiąść i 

logicznie poukładać  specyfikacje do przetargu. Uważam, że taka informacja musi być w 

momencie wysyłania deklaracji. Postaramy się na ile nas stać ,żeby te informacje dotarły do 

mieszkańców. 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

9 radnych, 9 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły.  

Uchwała otrzymała Nr XXI /151/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 ppkt.13.  

Zmiany Uchwały Nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25  

maja 2009r w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i    

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie    

Gminy Janowice Wielkie. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -  nadmienił ,że do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach. Z powodu objęcia przez gminę systemem odbioru odpadów również 

nieruchomości niezamieszkałych, praktycznie uchwała może dotyczyć np. odpadów 

ponadnormatywnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości. Stawka została 

uaktualniona do cen rynkowych oraz do stawki za 1 pojemnik 120 l (15 zł przy selekcji, 22,50 

zł przy braku selekcji; 1 m
3
. jest odpowiednikiem ponad 8 takich pojemników). 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich z dnia 25 maja 2009r w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości 

stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie   Gminy Janowice Wielkie. Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania 

głosowała „za” 6 głosów, „  głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły.  2 Głosy „wstrzymuję się”   

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

9 radnych, 9 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły.  

Uchwała otrzymała Nr XXI /152/2012 

Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7,8,9 

 Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XX sesji Rady Gminy. 

 Sprawy różne. 



 Radny Michał Poleszko - chciałbym odnieść się do 2 pism, które wpłynęły od 

przewodniczącej rady sołeckiej Mniszkowa i Miedzianki dot: 

- zimowego utrzymania dróg   

- zagrożenia powodowanego przez kierowcę busa przewożącego dzieci do i ze szkoły. 

Okazało się, że na początku odśnieżanie zapowiadało się rewelacyjnie, ale niestety odcinek 

Komarno droga krajowa same lodowisko. Natomiast odnośnie kierowcy to chciałbym 

powiedzieć, że skarżą się rodzice, że dziecko, które nie zdążyło ubrać się po zajęciach 

fizycznych zostało w szkole. Kierowca nie zaczekał. Ponadto chciałbym powiedzieć, że 

kierowca jeździ bardzo nieostrożnie i należałoby zwrócić na to uwagę ,że wozi dzieci a nie 

coś innego. Ja przekazuje to w imieniu rodziców którzy mnie o to prosili . Wiem tylko to ,że  

rodzice chcą pisać skargę na kierowcę. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – jest to istotna uwaga, ale odnośnie pozostawionego     

dziecka w szkole  to nie odpowiada kierowca tylko nauczyciel.  

Radna Bożena Dyduch -  ja popieram kolegę Poleszko i Panią Poniatowską- Wasiak  chcę 

powiedzieć ,że jak autobus jedzie przez Komarno to tak jakby przejechała zjawa bardzo 

szybko. Dziwie się opiekunce która jeździ z kierowcą ,że nie zwróci uwagi kierowcy. 

Ad. 10 

Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – zwrócił się do przewodniczących 

komisji o przygotowanie planu pracy komisji na rok 2013 

Radna Bożena Dyduch – chciałabym nawiązać do ostatniego posiedzenia komisji 

budżetowej. Komisja została zwołana na godz. 15:30 siedzieliśmy tutaj do godz. 19:00 w 

nieogrzewanym pomieszczeniu  w takiej sytuacji nie da się myśleć raz ,że to jest po południu  

a poza tym Pan Przewodniczący powinien  zadbać o to żeby  -palacz pozostał tak jak 

pozostała Pani obsługująca radę  po pracy która pracuje w tym dniu 13 godzin. Jak również 

pozostał Wójt , Skarbnik uważam ,że to jest niedopuszczalne żebyśmy przychodzili o 15;30 

na zewnątrz mróz , a tutaj  niestety w sali też jest zimno. Pan przewodniczący twierdzi ,że pan 

dzwoni do kolegów którzy pracują i ustala godzinę przepraszam bardzo dlaczego Pan nie 

zadzwonił do mnie . Jestem też radną i członkiem komisji budżetowej proszę mnie nie 

pomijać , bo to ,że jestem emerytką to muszę się zgodzić na wszystko.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz-   tak jak już powiedziałem  na 

wstępie dlaczego zwołałem na godzinę popołudniowa fakt dzwoniłem tylko do radnych 

pracujących, bo wyszedłem z założenia ,że  emeryci maja więcej czasu .Przepraszam. Do 

wszystkich radnych których dzwoniłem każdy powiedział mi ok. robimy  o tej porze nie ma 

problemu. Gdyby ktoś powiedział nie, zrobiłbym to o godz. 9:00 . Ja nie widzę problemu o 

której będzie zwołana komisja byle była frekwencja. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – odnośnie godzin pracy Pani Bogusia nadgodziny pracy 

sobie odbiera. Ja bardzo ostro następnego dnia zareagowałem na sytuacje jaka tu miała 

miejsce . Zawsze dbamy o to żeby tu było ciepło .Bardzo przepraszam i myślę ,że to się nie 

powtórzy.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska  - Panie Przewodniczący zapoznał  pan nas z pismem od  

Rafała Dutkiewicza  Prezesa Stowarzyszeń Obywatelskich Dolnego Śląska które było 

skierowane do wszystkich przewodniczących rad  czy Pan zajął jakieś stanowisko ,że  my też 

wyrazimy swoje niezadowolenie odnośnie nowej ustawy o gospodarce odpadami 

wprowadzającej rewolucyjne zmiany w tym zakresie i w konsekwencji drastycznej  wzrost 

opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Po drugie bardzo prosiłabym Pana 

przewodniczącego, żeby nie oceniał radnego tak jak to było dzisiaj do mojej osoby kiedy i ile 

jestem na sesji. To nie przewodniczący ma oceniać naszą pracę a wyborcy, którzy mnie 

wybrali. Ja  będę usprawiedliwiać się przed swoimi wyborcami. Proszę więcej nie zwracać mi 

takich uwag. Jeszcze jedno otrzymaliśmy sprawozdanie z kontroli obiektów noclegowych 

działających na terenie gminy Janowice Wielkie fajnie ,że po tylu latach nareszcie ktoś zrobił 

tak zwaną inwentaryzacje  dokładną tych obiektów. Jestem tylko nie zadowolona tym ,że dwa 



obiekty nie wpuszczają nikogo ,żeby przeprowadzić kontrolę obiektu. Jakie konsekwencje i 

jakie działanie państwo chcecie poczynić w ich przypadku. Proszę powiedzieć kto będzie 

kontrolował bardzo poważnych rzeczy. 

Radny Andrzej Uss -  chciałbym powiedzieć tutaj ,że  na 15 stycznia 2013 roku zwołana 

będzie  Komisja Rewizyjna  na której to będziemy myśleć nad programem na przyszły rok . 

Jeżeli ktoś z radnych ma jakieś propozycje ,żeby Komisja Rewizyjna miała się zająć to proszę  

składać w biurze Rady Gminy do 15 stycznia . Będziemy brać pod uwagę wszystkie 

zgłoszone zagadnienia.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – odnośnie bazy noclegowej  był to obowiązek prawny 

dokonać takiej inwentaryzacji takiego przeglądu .  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -  odnośnie wypowiedzi Pani Radnej 

Iwony Niedźwiedzińskiej  nie jestem radnym przełożonym ani pani ani dla pozostałych 

radnych . Ale dla mnie są ważne przepisy które  zawiera nas statut Gminy Janowice Wielkie. 

Jest zapis ,że radny który ma zamiar nie przyjść na  sesje bądź na komisje musi zgłosić swoja 

nieobecność. Gdyby radni nie zgłaszali swojej nieobecności można byłoby  zdezorganizować  

całą sesje bądź komisje. Natomiast odnośnie pisma do Pana Rafała  Dutkiewicza to będę 

rozmawiał z Panem Wójtem i wspólnie wystosujemy pismo . 

Mieszkaniec Janowic Wielkich Pan Piotr Gołębski – odnośnie odśnieżania.  W Janowicach 

ukazała się gazetka „Informator Gminy” oraz na stronie urzędu określenie standardu 

odśnieżania. Ja świadczyłem usługi odśnieżania i takich standardów nie było określonych. Ja 

wcześniej występowałem o wprowadzenie takich standardów zgodnie z Zarządzeniem 

Ministra   z 1994 roku również przy obecnym przetargu, który był  w październiku składałem 

wniosek o wprowadzenie standardów. Otrzymałem odpowiedź, że standardy nie będą 

wprowadzone  i należy się stosować do przepisów,  które zawarte są w projekcie umowy jak i 

specyfikacji warunków zamówienia . W tej specyfikacji było zapisane, aby usuwać wszelkie 

śliskości , różne tego typu rzeczy niezwłocznie po zaistniałych zjawiskach. Mam takie pytanie 

odnośnie zapisów i standardów, gdzie zostały zapisane w trakcie przeprowadzania przetargów 

chcąc wprowadzić taki zapis , taki zapis nie został wprowadzony, a obecnie wykonawca ma 

świadczyć usługi wobec gminy na podstawie standardów utrzymywania dróg i widziałem ,że 

zostały wprowadzone.  Moim zdaniem wprowadzanie takiego zapisu to jest tak, że ja nie 

brałem udziału w przetargu, bo nie było ustalonych standardów, o które prosiłem i wiele 

innych pytań, które zadawałem celem wyjaśnienia odnośnie specyfikacji .A teraz wprowadza 

się takowe przepisy sprzyjając obecnemu wykonawcy, bo takowe zapisy ułatwiają mu 

wykonywanie usług.  Moim zdaniem jest to nie fair wobec osób, które również mogli się 

zapoznawać ze specyfikacją i mogli startować do przetargu. A nie startowali, bo nie było 

takiego zapisu.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – umowa z wykonawcą w ogóle nie uległa zmianie ani też 

żaden aneks, również nie został podpisany. To co jest przedstawione na stronach 

internetowych i w „Informatorze Gminnym” ma służyć  tylko w  zakresie informacyjnym. My 

z wykonawcą borykamy się  codziennie przy każdej sytuacji . Odśnieżanie pozostawia dużo 

do życzenia . W ogóle się cieszę ,że ktoś stanął do przetargu  i ten przetarg wygrał. 

To co będziemy przygotowywać na kolejne lata, odśnieżanie już bezwzględnie, te normy 

zostaną wprowadzone............................................................................... nie jest możliwe do 

odsłuchania  

 

 

  

Ad.11 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy w Janowicach Wielkich zapytał, czy ktoś z radnych chciałby 

wnieść poprawki do protokołu z XX sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  



W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 10 radnych. 

W wyniku przeprowadzenia głosowania „za” przyjęciem protokołu było 10 głosów, głosy 

„przeciw” i głosy „wstrzymuje się ” nie wystąpiły 

Protokół z XX sesji Rady Gminy został przyjęty. 

 

Ad.12 

Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy 

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

obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński i Wójt Gminy Kamil Kowalski złożyli  

z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2013 życzenia, życząc wszystkim nadziei, 

pomyślności uśmiechu, radości, samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński o 16: 00 dokonał zamknięcia XXI sesji 

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

uczestnictwo w obradach.  

Na tym protokół zakończono. 

 

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 i 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.  

 
 


