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                                                                   PROTOKÓŁ Nr XXIII/2013 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 21 marca 2013 roku ( czwartek) 

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 13 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 

XXIII 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 XXIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

2) Stwierdzenie kworum. 

3) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady  

     Gminy w okresie międzysesyjnym. 

4) Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym 

5) Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań oświatowych w Gminnym Zespole Szkół im.    

    Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2011/2012 

    5a.Sprawozdanie z kontroli finansowo-gospodarczej przeprowadzonej przez doraźną    

         Komisję ds. Oświaty Rady Gminy w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich    

         w dniu 12.02.2013. 

     5b dyskusja 

 6) Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich    

      dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej   

      sytuacji  społecznej i  demograficznej. 

 7) Podjęcie uchwały w sprawie : 

  1. nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich   

  2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar       
      Przemocy w Rodzinie na lata 2013- 2016 

  3.wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013rok 

  4. uzupełnienia >>Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janowice   

       Wielkie na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019”<< o erratę 
  5. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/93/2000 Rady Gminy w Janowicach    

       Wielkich z dnia 4 grudnia 2000 roku – w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali  

       mieszkalnych 

  6. 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 opróżnianie zbiorników    

      bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Janowice Wielkie 

  7. zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie  z dnia 28 grudnia 2012 r. w  

      sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na  

      terenie Gminy Janowice Wielkie 

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

  9) Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXII sesji Rady Gminy. 
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10) Sprawy różne. 

11) Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.   

12) Przyjecie protokołu z XXII sesji Rady Gminy. 

13) Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.      

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

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

Przewodniczący dodał też, że 19 marca 2013r odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i 

Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy, na którym to omawiano i analizowano wszystkie 

przedmiotowe uchwały.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – proszę o rozszerzenie porządku obrad w pkt.7 

podjecie uchwał o ppkt 3a i 3b dot: 

3a - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 

3b- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – otwieram dyskusję, kto z Państwa 

chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję i przystępujemy do 

głosowania nad dokonaniem zmian w porządku obrad po przez dodanie w pkt 7 ppkt.3 a i 3b. 

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 12 radnych. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 12 radnych; 12 głosów „za”, głosy „przeciw” i głosy „ 

wstrzymuje się ” nie wystąpiły  

Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad dzisiejszej sesji uwzględniając zmianę 

zgłoszoną przez Pana Sekretarza Gminy. 

 

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 12 radnych, 

nieobecni radni to:   

- Dariusz Górnicki 

- Krzysztof Dziedzic 

- Iwona Niedźwiedzińska 

  

Ad.3 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy 

w okresie międzysesyjnym od 28 stycznia 2013r.do 20 marca 2013r. 

- 15.02.2013 Otrzymaliśmy pismo od Wójta Gminy do wiadomości, które wystosował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie możliwości zmiany uchwały o 

podziale powiatu na okręgi wyborcze, prosząc o rozważenie innego podziału, który 

zakładałby istnienie okręgów jednomandatowych. W przekonaniu zgłaszających tę kwestię 

mieszkańców i radnych, takie rozwiązanie umożliwi lepszą identyfikację przedstawicieli 

reprezentujących okręg, a co za tym następuje, również licznych spraw zasługujących na 

uwzględnienie w polityce Rady Powiatu. Problem faktycznego braku reprezentacji Gminy 

Janowice Wielkie w Radzie Powiatu istnieje od początku funkcjonowania powiatów, a z 

upływem lat i wzrostem świadomości mieszkańców wyraźnie narasta. Obecny podział 

okręgów nie umożliwia skupienia się na sprawach poszczególnych miejscowości, a tym 

samym może zakłócać harmonijny rozwój naszego powiatu. 

-22.02.2013 Otrzymaliśmy pismo do wiadomości z Rady Powiatu w Jeleniej Górze, że 

dotychczasowy podział powiatu i sejmików województw na okręgi wyborcze jest stały i 

zmiany w nim nie mogą być wprowadzone wyłącznie w sytuacjach i w zakresie określonym 

w Kodeksie wyborczym. 

(pisma stanowią załącznik Nr 2, 3 do niniejszego protokołu) 
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25.02.2013 – Do Rady Gminy w Janowicach Wielkich wpłynęło pismo od Radnego Andrzeja 

Uss dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy 

Janowice Wielkie w sezonie zimowym 2012/2013 

04.03.2013 – Przekazałem pismo do Wójta Gminy Janowice Wielkie celem załatwienia 

według właściwości i powiadomienia o sposobie załatwienia radnego Andrzeja Uss. 

(pisma i odpowiedź Wójta stanowią załącznik Nr 4, 5 do niniejszego protokołu) 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – zapytał czy są pytania, uwagi bądź 

wnioski.  

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.4  

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjny 

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

28.01.2013 do 20.03.2013r. w sposób następujący: 

Inwestycje i infrastruktura gminna: - odbiór promesy na kwotę 5 milionów złotych w 

ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W zeszłym roku Gmina 

Janowice Wielkie zrealizowała z tych środków odbudowę dwóch odcinków dróg gminnych, 

dwóch mostów oraz infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnych w Komarnie, oraz 1, 5 

km drogi gminnej w Trzcińsku na łączną kwotę 1, 5 miliona złotych. W tym roku pieniądze 

przeznaczymy na remont drogi ulicy Pionierskiej, Demokratów wraz z łącznikami aż do ulicy 

Zamkowej. Ulica Pionierska wykonana będzie w takiej odbudowie i takiej technologii żeby 

nie zerwała się po 5 latach ze względu na lasy, które i tak będą drewno tamtędy zwozić. 

Odbudowana zostanie zrujnowana droga gminna w górnym Radomierzu wraz z 25 

przepustami ona również będzie wykonana w takiej technologii żeby, jako droga alternatywna 

do drogi Nr 3 w razie ciężkiego transportu tez wytrzymała. W Janowicach Wielkich na około 

300 tys.zł wykonane zostanie osuszenie, remont ścian nośnych, stropodachów związanych z 

kotłownią w Zespole Szkół. Oprócz tego od ulic Partyzantów będziemy się starali i będzie tak 

zaprojektowane żeby całość gospodarki wodnej odprowadzać żeby nie wpływała na ściany, 

żeby te ściany nie namakały. Te prace przy szkole będą powiązane z wymianą kotłowni w 

szkole.  Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy 500 tys. zł dotacji 

oraz 400 tys pożyczki z budżetu gminy musimy dołożyć około 100 tys.zł. Zobaczymy jak to 

wyjdzie poprze targowo takie są wstępne kosztorysy inwestorskie. Na zadania związane z 

drogami i murami szkoły otrzymaliśmy 100% dofinansowanie musimy poszukać wkładu 

własnego na prace projektowe, oznakowania, geodezyjne, ponieważ te zadania nie są objęte 

dofinansowaniem. Odnośnie kotłowni to na początku kwietnia będziemy chcieli ogłaszać 

przetargi i żeby było już wszystko rozstrzygnięte i były gotowe podpisane umowy. Do 21 

maja br..musimy przekazać komplet dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego. Zapowiada się 

gorące budowlane lato. Będziemy o całości spraw związanych z przebudową, remontem 

informować pisemnie mieszkańców żeby wiedzieli, co i kiedy będzie się wykonywać w 

obrębie ich posesji. Na pewno będzie przestój w obrębie 10-14 dni, bo droga będzie 

wykonywana na podbudowie betonowej i będą utrudnienia. Myślę, że do końca września te 

prace wykonają. 

Trwa szereg postępowań i prac proceduralnych związanych z wydaniem decyzji 

środowiskowej an budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Dr. Schneider. Do końca roku 

Dr. Schneider chce postawić kolejną hale tej samej wielkości, co już posiada. Jest masa pracy 

i masa problemów. Oni przeniosą całą produkcję z Jeleniej Góry. Ponadto wszystko 

wskazuje, ze od miesiąca czerwca wrócimy do całodobowego oświetlania całej naszej 

miejscowości. Udało się nam w oparciu o przetarg obniżyć znacząco cenę energii elektrycznej 

używanej przez gminę. Do tej pory za 1 KV płaciliśmy 0, 34 zł netto. Na chwile obecna po 

licytacji ta cena spadła do 0, 22 zł za 1 KV ( 1/3 ceny mniej) Będziemy płacić od maja tego 

roku mniej za energię w szkole na oczyszczalni oraz we wszystkich jednostkach podległych 
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gminie. Przetarg wygrała elektrownia Andrychów. Umowa zawarta została na 2 lata. Będą 

mieli obowiązek wyczyścić sytuacje z mocami na poszczególne punkty odbioru. 

Nastąpi odbiór budowlany wieży w Radomierzu, na chwile obecna trwa kompletowanie 

wyposażenia komputerowego i mebli, sprzątanie pobudowane. Na dzień 26 kwietnia br 

planowanie jest otwarcie wierzy. Jak tylko spłyną śniegi i odtaje ziemia będzie można 

posprzątać okolice wokół wieży i odrobinę zagospodarować miejsce gdzie ma być parking?   

Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskim o dofinansowanie 50% placu zabaw w 

Komarnie w ramach zeszłorocznego projektu, wtedy wycofany z powodów braku wkładu 

własnego, obecnie poszerzony o ławeczki i ogrodzenie. 

W ramach zamykania całości spraw związanych z efektem ekologicznym kanalizacji na 

Komarnie wysłano około 60 pism do mieszkańców Komarna, którzy mieli wydawane 

warunki przyłącza. To są pisma, które mają zmobilizować mieszkańców do wypowiedzenia 

się, czemu w zeszłym roku się nie podłączyli i kiedy planują podłączyć się w tym roku. 

Dajemy czas do 31 sierpnia br., potem wszczynamy postępowanie, by skłonić mieszkańców 

Komarna do wykonania obowiązku prawnego przed 31 grudnia-datą wykazania efektu 

zadania.   

W odpowiedzi na wniosek rodziców Radomierza: jest gotowa drewniana wiata przystankowa 

do postawienia koło wieży w Radomierzu żeby młodzież czekająca na busa nie stała pod gołą 

chmurką. Na chwile obecną pojawił się nowy pomysł dziękując za zaangażowaniu radnego 

Czaja są rozmowy, że wiata zostanie postawiona na posesji koło tablicy ogłoszeniowej. Wiata 

jest gotowa pomalowana czeka na montaż. 

Sprawy gospodarcze: 

Do Urzędu Gminy za 1300 zł zakupiono zagęszczarkę (wyprzedaż w markecie) do naprawy 

dziur w drogach gminnych – naprawy doraźne (materiał do uzupełnień zostanie nabyty 

wiosną) Były dwie duże awarie: zły stan rurociągu w Radomierzu, trudności z naprawianiem 

(niewymiarowe elementy).Został zainstalowany wyłącznik czasowy na budynku Trzcińsko 30 

w związku z wyjątkowo dużym zużyciem tzw. prądu klatkowego. W ramach spraw 

gospodarczych wyłoniły się dwie poważne akcje. Pierwsza związana jest z pomocą 

mieszkance lokalu gminnego w Radomierzu Nr 3 na skutek złego użytkowania i nieszczelnej 

instalacji nastąpił wybuch gazu z kuchenki gazowej. Musieliśmy na cito szklic okna, 

wymieniać drzwi. Na szczęcie mieszkance nic się niestało. Również pomogliśmy mieszkance  

Komarno 100 tam miał miejsce pożar przewodu kominowego. Musieliśmy oprócz naszej 

straży i pracowników posiłkować się pomocą kominiarską. Trwało to około 4 dni głownie z 

uwagi na ekspertyzy kominiarskie, Ale ta osoba ma już możliwość korzystania z pieca. Jest to 

osoba zadłużona w opłatach za czynsz, przedstawiliśmy możliwość odpracowania zaległego 

czynszu, lecz do tej pory nie podjęła zaproponowanej pomocy, czyli odpracowania zaległości. 

Została dokonana wymiana wyeksploatowanej centralki telefonicznej w Urzędzie bez zmian 

numerów, za to dochodzą numery bezpośrednie 

Gospodarka odpadami: 

Odnośnie gospodarki odpadami wydaliśmy i dostarczyliśmy do wszystkich Informator 

Janowicki- numer specjalny. Z tego, co wiem to jesteśmy jedyni, którzy z taka inicjatywą 

wyszli do mieszkańców. Oprócz tego jest cały komplet informacji w Internecie oprócz tego 

będziemy w ramach najnowszego informatora Janowickiego będziemy dołączać ankiety 

odnośnie deklaracji, co do wysokości opłat. Na chwile obecna tych deklaracji spłynęło około 

100 z planowanej liczby około  1500. Będzie na to termin składania tych deklaracji do końca 

kwietnia. Przychodzą mieszkańcy od zeszłego miesiąca zatrudniony jest w ramach naboru 

nowy pracownik, który zajmuje się gospodarka odpadami i przejął również wspólnoty 

Uważam, że jako mieszkaniec Janowic da sobie radę. Aczkolwiek temat jest szalenie trudny.  

Jeszcze w marcu przygotowujemy przetarg na przedsiębiorcę, który będzie realizował 

zagospodarowanie odpadów, wywózkę i całość segregacji. Na poniedziałek mamy 

zapowiedziany i został zamieszczony na BIP tzw: jawny dialog techniczny z wykonawcami, 

którzy będą chcieli przystąpić do przetargu żeby sprostać wymaganiom segregacji narzuconej 
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nam na poszczególne gminy ten dialog otworzy nam wiele furtek wiele wątpliwości jak 

przygotować specyfikacje o zamówieniach. Z posegregowanych odpadów będziemy musieli 

spowiadać się, co kwartał Urzędowi Marszałkowskiemu. Odnośnie uchwał 5 uchwał zostało 

ogłoszonych, 2 uchwały przedkładamy wysokiej radzie na dzisiejszej sesji celem ponownego 

omawiane. (powody formalne) 

Nieruchomości: 

Udało się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego przy Robotniczej 2 w II przetargu (1 uczestnik) za 

33, 7 tys. zł, sprzedaż 1 działki w rokowaniach (1 uczestnik) za 12 tys. zł netto – oferta na 

tablicach w gminie, w Internecie i po raz pierwszy w prasie w nowinach jeleniogórskich tak, 

że ta forma szerszego ogłoszenia informacji o sprzedaży nieruchomości nie wiele dała 

wzrostu zainteresowania i nie zachęciła do udziału. 

Oświata, sport 

Został rozstrzygnięty konkursu na zadania publiczne: UKS na siatkówkę 16 tys., 30 tys. 

GLKS na piłkę nożną (w porozumieniu z GLKS obniżono kwotę i przeznaczono 5 tys. na 

remont kompletnie wyeksploatowanego budynku szatni. Tak sobie poukładał GLKS a my na 

to zgodziliśmy się.  

Wpłynął wniosek na moje ręce wniosek rad rodziców z gimnazjum i szkoły podstawowej o 

nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla dyr. Wiśniewskiego. 

Następnie problem bezpieczeństwa dzieci wobec zagrożeń stwarzanych przez wałęsające się 

psy. Odłowiono 1 psa ponadto wydałem nakaz zgłaszania przez szkołę każdego kolejnego psa 

do odłowienia.  

Kadry: 

Zostało w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych 8 osób w tym 1 na 

doręczanie korespondencji i sprzątanie wieży, 1 na świetlicę w Trzcińsku i Orlika, 6 

pracowników gospodarczych, w tym częściowo na oczyszczalnię, do tego mamy 3 osoby 

odrabiające zaległy czynsz, na chwile obecna brak zapotrzebowania na więcej tego typu osób. 

Podpisano umowy zlecenia (małe): 2 animatorzy sportu na Orliku. W marcu Orlik otwarty po 

przerwie zimowej. Zapraszamy na rekreację codziennie w godz. od 16 do 21.Lecz z uwagi na 

śnieg nie wiele osób z niego korzysta.  

Kontrole: 

Odbyła się kontrola z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca meldunków, 

cudzoziemców, wojskowości, dowody osobiste. Wynik kontroli pozytywny. 

Następnie została przeprowadzona Re kontrola PSP po kontroli z 2007 r.: budynków 

wspólnotowych i gminnych i tutaj ponownie są zastrzeżenia do zajętych części wspólnych, 

brak swobodnego dostępu do liczników, pojawił się braku inwentaryzacji elektrycznej – W 

2011 roku podjęte zostały działania gminy, informacje i wezwania części wspólnej tj: 

usuniecie szaf, krzeseł, niestety w tym zakresie nie uczyniono nic i te rzeczy ponownie nam 

się pojawiają. Ponownie zostały wysłane pisma i jeżeli to nie będzie wykonane do końca 

marca to w pierwszym tygodniu kwietnia siłami pracowników urzędu będziemy musieli 

uprzątnąć te części wspólne na budynkach tak żeby realizować zapisy w protokole 

Państwowej Straży Pożarnej’ 

Sprawy inne: 

7 lutego br. odwiedził naszą gminę Mammobus  

Umówione spotkania z mieszkańcami: 42 spotkania oraz spotkania na bieżąco. Mimo 

natłoku pracy pojawiają się mieszkańcy bez umawiania się i jest czas na to żeby się z nimi 

spotkać i wysłuchać ich bolączki.  

Przeprowadzono postępowanie ws. Kwalifikacji wojskowej kolejnego rocznika poborowych 

Wizyty i inne spotkania: byłem osobiście w Ministerstwie Finansów na spotkaniu w sprawie 

długu szkoły i powiem tak nie było lekko byłem przerażony tematem kompetencji sposobu 

widzenia zapisów w wieloletniej prognozie finansowej zapisów i decyzji przedkładanej przez 

Regionalna Izbę Obrachunkową pojawiło się ponowne wytłumaczenia 
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 Co, z czego wynika w kolumnach i wierszach przedstawianych w ramach załączników do 

uchwały budżetowej? Walczymy o to żeby nie podtrzymywali swojej decyzji, żeby podjęli 

decyzje zgodna, o którą żeśmy wystąpili.   Odbył się konwent wójtów w sprawie gospodarki 

odpadami. Uważam, że ceny, które przyjęła wysoka rada na śmieci są niższe od cen 

obowiązujących na terenie naszego powiatu. Myślę, że uda nam się to sensownie wszystko 

poukładać. Nadal są samorządy, które oddaja sprawy do Trybunału i nadal wojują z tym 

tematem. Na podsumowaniu rocznym pracy policji w Jeleniej Górze był obecny sekretarz. 

Propozycje przejęcia operatorstwa związanego z funkcjonowaniem sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej doradcy nad tym wszystkim pracują. Dokumentów nie widziałem nie 

zapoznałem się i nie mogę do niczego się odnieść. Na pewno wysoka rada otrzyma do 

zapoznania się i konsultowania się, jakie są mogliby nam pomóc w ogarnięciu coraz 

trudniejszej sytuacji wodociągowo – kanalizacyjnej. Nie mówię tu o Komarnie tylko o tym, 

co się dzieje na Radomierzu i na naszym ujęciu wody i wodociągu janowickim jak będę 

więcej wiedział to państwa poinformuje. Na bieżąco spotykamy się z Regioplan spływają do 

nas konsultacje, opinie do studium zagospodarowania przestrzennego myślę, że do końca 

marca instytucje, do których zwróciliśmy się o zaopiniowanie w tym temacie wypowiedzą 

się. W gabinecie Wójta dla zwyciężczyni licytacji w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy była panna Julia Cieślak. Poinformowaliśmy mieszkańców o 101 letnim 

najstarszym mieszkańcu gminy pana Kołomańskiego, w Trzcińsku odbyło się miłe spotkanie 

z okazji Dnia Kobiet. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – zapytał czy są pytania, uwagi bądź 

wnioski.  

Pytań i uwag nie zgłoszono 

 

 Ad. 5  

Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań oświatowych w Gminnym Zespole Szkół im. 

Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2011/2012 

Dyrektor GZS – Mirosław Wiśniewski – Panie Przewodniczący wysoka rado nie ukrywam, 

że zakres sprawozdania jest bardzo obszerny. Zagadnienia oświatowe realizowane w 

Gminnym Zespole Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich wynikają z 

podstawowych aktów prawnych takich jak ustawa o systemie oświaty, czy Karta Nauczycieli 

a także dokumentów szkolnych w tym Statut, Programu Wychowawczego, Programu 

Profilaktyki, Pięcioletniego Programu Rozwoju na lata 2009-2014 jak również wytycznych 

Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  Dokonując analizy 

tych dokumentów, a także wszystkich dostępnych danych statystycznych oraz osiąganych 

wyników dydaktycznych i wychowawczych i sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

określono dwa obszary w oparciu, o które planowane są kierunki rozwoju szkół wchodzących 

w skład Gminnego Zespołu Szkół. Są to mocne strony szkoły oraz problemy do rozwiązania 

w najbliższym czasie. Mocne strony to: osiągnięcia sportowe i artystyczne uczniów, dobrze 

wyposażone szkoły w sprzęt komputerowy i audiowizualny, kadra stale podnosząca swoje 

kwalifikacje, system opieki psychologiczno – pedagogicznej i materialnej w tym dożywianie 

stypendia naukowe, sportowe, dobrze wyposażone obiekty w pomoce dydaktyczne 

umożliwiające wykorzystanie ich przez ucznia w procesie dydaktycznym, duże 

zaangażowanie nauczycieli w organizację imprez o charakterze środowiskowym, 

pielęgnowanie tradycji szkoły – patron szkoły, system zajęć pozalekcyjnych, promocja 

osiągnięć szkoły w środowisku lokalnym, realizacja programów prowadzonych w oparciu o 

środki UE. Problemy do rozwiązania w roku szkolnym 2011/2012 to: kontynuacja działań 

związanych z wprowadzeniem nowej podstawy programowej, wdrożenie programów 

wspomagających uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych ( uczeń zdolny, uczeń z 

trudnościami w nauce, pomoc psychologiczno- pedagogiczna), ograniczenie migracji uczniów 

z terenu gminy do innych szkół, kontynuacja działań promujących turystykę górską oraz góry 

we współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się tą tematyką, systematyczne 
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wykorzystanie technologii komputerowej w procesie dydaktycznym, wykonanie niezbędnych 

remontów i modernizacji pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej.  Problemy do rozwiązania w ciągu 3 lat to: ustabilizowanie wyników na 

sprawdzianach i egzaminach na poziomie stanu średniego, wdrożenie nowoczesnych 

technologii informacyjnych do komunikowania się z rodzicami i uczniami oraz stworzenie 

nowych form dostępu do zasobów edukacyjnych, wykonanie niezbędnych remontów i 

inwestycji w budynkach i terenach przyległych w miarę możliwości finansowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz założenia planu rozwoju, a także wyniki badań 

diagnostycznych przeprowadzanych w roku poprzednim w szkole podstawowej i gimnazjum, 

badanie opinii uczniów, rodziców, analizy sprawozdań z pracy nauczycieli opracowano 

roczny plan pracy szkoły, który uwzględnia aktualne potrzeby wszystkich grup 

uczestniczących w procesie kształcenia i wychowania realizowanego w GZS. W planie tym 

określone zostały priorytety oraz zadania realizowane w roku szkolnym 2011/ 2012. 

Wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej według nowych zasad dla 

uczniów gimnazjum, wdrożenie programów wspierających uczniów o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych, realizacja projektu indywidualizacja procesu nauczania uczniów 

szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej postawy programowej. Zakres 

działalności szkoły jest bardzo rozległy i problematyka złożona omawiając realizację zadań 

oświatowych skupie się na podstawowych obszarach jej działalności.  W Gminnym Zespole 

Szkół w roku szkolnym 2011/2012 w zespole szkół uczyło się 250 uczniów w 12 oddziałach. 

W szkole zatrudnionych było 27 nauczycieli, z czego 90% posiada wykształcenie wyższe 

magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, pozostali wyższe zawodowe z tej liczby 9 

nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 13 nauczycieli stopień nauczyciela 

mianowanego, 4 nauczycieli stopień nauczyciela kontraktowego, 1 nauczyciel stopień 

nauczyciela stażysty, 10 nauczycieli ukończyło 2 lub więcej kierunków na studiach 

podyplomowych. Jest to kadra stale podejmująca nowe wyzwania, ciągle doskonalącą się 

zarówno w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczyciel jak również w formach 

zewnętrznych prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli i uczelnie wyższe. 

Nauczyciele zatrudnieni w GZS są dobrze przygotowani do realizacji zadań, jakie stawia 

przed nimi współczesna szkoła.  W szkole zatrudnieni są również pracownicy administracji i 

obsługi w liczbie 15 osób obsługujących sekretariat szkoły, księgowość, kasę, stołówkę 

szkolną i administrację szkoły jak również prowadząc działania remontowe i bieżące 

utrzymanie szkoły w czystości. Bardzo ważnym elementem mającym wpływ na realizację 

zaplanowanych zadań jest poziom finansów. Trudna sytuacja finansowa gminy wynikająca 

również z konieczności zwrotu części subwencji oświatowej przekłada się na konieczność 

realizowania programu oszczędnościowego, który skutkuje ograniczeniami finansowymi. 

Program ten realizowany jest tak by podejmowane decyzje nie wpływały na poziom 

nauczania oraz poziom zaspokajania potrzeb uczniów. Niewątpliwie wpływa on na 

realizowaną politykę kadrową w zakresie ograniczania zatrudnienia a także na zmniejszenie 

wymiaru etatów pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. Tym bardziej 

ważne stają się próby pozyskiwania środków pozabudżetowych. Takich jak UE. Obecnie w 

szkole realizowane są trzy projekty w pełni finansowane z tych środków bez wkładu 

własnego. Pierwszy projekt to: pracownia przyrodnicza w każdej gminie gdzie pozyskano 

około 250 tys złotych na wyposażenie nowoczesnej multimedialnej pracowni przyrody 

otwartej w ubiegłym roku. Obecnie w ramach tego projektu były bezpłatne szkolenia dla 

nauczycieli w procesie dydaktycznym oraz korzystania z platformy edukacyjnej. Drugi 

projekt do Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej 

w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej. W ramach tego projektu 

pozyskaliśmy środki w kwocie 36 tys. złotych z przeznaczeniem głównie na zakup pomocy 

dydaktycznych, ale również na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi. Organizowane były zajęcia dla uczniów z różnymi problemami, 

ale również zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze uczniów. Przewidziana jest 
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kontynuacja projektu 2012/2013 na poziomie ponad 7 tys. złotych. Projekt Bezpłatne zajęcia 

językowe – język angielski w szkole podstawowej pozwolił na pozyskanie środków na 

prowadzenie zajęć z języka angielskiego w klasie I – III szkoły podstawowej w kwocie około 

50 tys.zł. Projekt jest realizowany od września 2012 roku. Uważam, że należy zrobić 

wszystko, żeby szkoła była dla wszystkich miejscem przyjaznym. Przy niewielkim wzroście 

zaangażowania każdej ze stron jest szansa na poprawę poziomu osiąganych wyników i należy 

dążyć do wykorzystania tej szansy. GZS jest jedyna szkołą na terenie gminy i musi być 

miejscem dającym szansę rozwoju każdemu uczniowi bez względu na jego możliwości. 

Ponadto Dyrektor szkoły obszernie omówił i przedstawił analizę wyników sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego oraz znaczące osiągnięcia uczniów jak również sprawozdanie z 

wykonania planu finansowego dochodów własnych utworzonych przez GZS.  Dyrektor 

zwrócił się do radnych, że o ile będą pytania to chętnie na nie odpowie.  

(Obszerne sprawozdanie dot: realizacji zadań oświatowych w GZS stanowi załącznik Nr 6 do 

niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – zapytał czy są pytania, uwagi bądź 

wnioski. 

Radna Bożena Dyduch - państwo doskonale wiecie, że ja jestem osobą bardzo obiektywną 

uważam wiele krytycznych opinii, co wydaje mi się, że jest to konieczne. I tutaj też chciałam 

coś takiego powiedzieć, bo nie wszystko jest tak pięknie w tej szkole. W sprawozdaniu jest 

wiele pochwał a ja uważam, że komisja jest nie tylko po to żeby chwalić za rzeczy szczególne 

takie, które są obowiązkiem dyrektora szkoły czy pracowników szkoły. Uważam, że komisja 

powinna znaleźć błędy, ale nie po to, żeby dyrektora przygnębić, ale po to żeby poprawić te 

błędy. Jeżeli komisja taka nasza wewnętrzna znajdzie błędy a jeżeli zewnętrzna. Zewnętrzna 

komisja już była to państwo wiecie, że znalazła 2 800 tys.zł gmina musi spłacać. Ja 

przygotowałam się do wystąpienia na piśmie, ale z uwagi na to, że  muszę opuścić dzisiejsze 

obrady poproszę przewodniczącego do zapoznania radnych z moimi uwagami nie jest to 

wszystko nie mniej jednak są to moje niektóre uwagi.    

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Pani Bożeno o ile to są uwagi do 

protokołu, który za chwile przedstawi nam Przewodniczący Komisji ds. Oświaty radny Łaski 

to proszę przekazać swoje uwagi, wnioski, które nam je odczyta.    

Radna Bożena Dyduch – proszę mnie źle nie zrozumieć ja nie mam nic przeciwko Panu 

Kamińskiemu gdzie zwracał się z prośbą do radcy prawnego o wyjaśnienia nie mam nic 

przeciwko panu dyrektorowi, ani przeciwko panu Łaskiemu tu nie o to chodzi. Ja uważam, że 

trzeba być obiektywnym możemy być zaprzyjaźnieni możemy być koleżeńscy na zewnątrz, 

ale tutaj gdzie jesteśmy radni to musimy pracować zgodnie ze swoim sumieniem tak jak 

składaliśmy tutaj przysięgę i uważam, że to, co jest złe trzeba znaleźć a bardzo ważna rzeczą 

w szkole to powiem krótko. Moje wnioski: natychmiastowe zabezpieczenie pękniętej ściany 

nośnej celem nie dopuszczenia do katastrofy budowlanej. Nie może być proszę państwa żeby 

ponad pół roku pęknięta ściana, wiatr dmucha przez ta ścianę jest to ściana nośna. Do czego 

jest to podobne. Następnie naprawa dachu na budynku szkolnym. Zalana jest biblioteka sala 

multimedialna. W szkole jest mnóstwo komputerów. Dlaczego nie ma tutaj elektryka? A 

jeżeli to komputery się spalą. Uważam, ze Pan Dyrektor jest bardzo dobrym dyrektorem od 

spraw dydaktycznych, ale tez powinien być bardzo dobrym gospodarzem.   

Salę obrad opuściła Radna Bożena Dyduch 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński poprosił przewodniczącego ds. oświaty 

o zapoznanie rady dot: punktu: 

 

ppkt5a. 

Sprawozdanie z kontroli finansowo-gospodarczej przeprowadzonej przez doraźną    

Komisję ds. Oświaty Rady Gminy w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich    

w dniu 12.02.2013r 
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Radny Łaski Romuald - na początku stwierdzę, że nie wiem, o co dokładnie koleżance 

radnej Dyduch chodzi, bo sprawy, o których ona wspominała to w protokóle są. 

Sprawozdanie, które przedstawię jest podpisany przez wszystkich uczestników jak również 

przez Panią Dyduch. Może tu chodzi o formę zapisu. Dokładnie nie wiem, w czym tkwi błąd, 

ale jestem zobowiązany do przedstawienia radzie gminy, panu Wójtowi informacji z tego, co 

w szkole stwierdziliśmy. I tak: Sprawozdanie z kontroli finansowo-gospodarczej 

przeprowadzonej na zlecenie Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich przez 

doraźną Komisję d/s Oświaty Rady Gminy w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach 

Wielkich w dniu 12 lutego 2013 r. 

Skład komisji: 

1. Romuald Łaski – przewodniczący 

2. Bożena Dyduch – członek 

3. Bogdan Kamiński – członek 

 

Tematyka kontroli: 

1. Lustracja budynków szkolnych. Ocena bazy materialnej szkoły. 

2. Analiza budżetu szkoły, w tym wysokość subwencji, dopłaty z Urzędu Gminy w 

Janowicach Wielkich, wydatki płacowe, działania oszczędnościowe. 

3. Potrzeby remontowe i poziom ich realizacji. 

4. Uzyskiwanie środków pozabudżetowych i ich zagospodarowywanie. 

5. Współpraca finansowo-gospodarcza z przedszkolem. 

6. Uwagi o dydaktycznych wynikach pracy szkoły. 

7. Opieka lekarska w szkole. 

8. Uwagi i wnioski, podsumowanie kontroli. 

 Ad.1.  W zespole szkół uczy się 247 uczniów. Do dyspozycji maja oni halę sportową, 

pracownię przyrodniczą, pracownię językową, bibliotekę ze szkolnym centrum 

multimedialnym, dwie pracownie komputerowe, blok żywienia i szereg sal do różnych 

zajęć dydaktycznych, węzły sanitarne. Od nowego roku szkolnego 2012/2013 budynek 

przy ul. Partyzantów 1 (tzw. ludowiec) w całości przeznaczono dla dzieci z klas I-III, 

które zyskały bardzo dobre warunki do nauki i zabawy. Wszyscy uczniowie chodzą do 

szkoły na jedną zmianę, gdyż baza szkolna jest wystarczająco duża, aby nauka mogła 

odbywać się jednocześnie we wszystkich klasach. Baza szkolna jest nie tylko 

wystarczająco obszerna, ale też bardzo dobra jakościowo, o czym świadczy ilość 

różnorodnych pracowni i doskonała hala sportowa. Nie wnosi się zastrzeżeń do wyglądu 

węzłów sanitarnych i bloku żywienia. W szkole nie ma szatni. Wielu uczniów na zajęcia 

w pracowniach wnosi odzież wierzchnią. Indywidualnymi szafkami ubraniowymi 

dysponuje jedynie 30 procent uczniów, co zmusza pozostałych 70% do noszenia ubrań na 

zajęcia. Na zakup niezbędnych szafek potrzeba około 50 tys. złotych, ale szkoły aktualnie 

nie stać na taki wydatek.   Ogólnie budynki szkolne sprawiają pozytywne wrażenie, 

widoczna jest troska grona nauczycielskiego i dyrekcji szkoły o estetykę, ład i porządek. 

Wprowadzenie rygorów oszczędnościowych zaowocowało brakiem jakichkolwiek 

zakupów pomocy dydaktycznych w ciągu 2011 i 2012 r., co na dłuższą metę jest trudne 

do przyjęcia. Dyr. Wiśniewski podpisał z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu 

bardzo korzystną umowę na realizację projektów finansowanych przez ten urząd z 

wykorzystaniem środków unijnych: 

 W okresie 28 miesięcy zajęć z dziećmi mającymi trudności w nauce i dziećmi 

uzdolnionymi (indywidualizacja procesu nauczania); 

 W okresie 12 miesięcy we współpracy ze Szkołą Języków Obcych zajęcia z języka 

angielskiego dla klas I-III; 

  W okresie 12miesięcy projektu – pracownia przyrodnicza w każdej gminie 

(nowoczesna pracownia oraz zajęcia i wycieczki dla uczniów oraz szkolenia dla 

nauczycieli). 
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Łącznie działania te zamykają się sumą ponad 330 000 zł. Szkoła nie ponosi przy tym 

żadnych kosztów osobowych. 

Ad. 2. Komisja zwróciła uwagę na niektóre tylko elementy budżetu szkoły. Z informacji 

księgowej wynika, że w roku 2009 subwencja oświatowa w całości pokryła wydatki szkoły, 

wysokość jej wyniosła 2 654 985 zł.  W roku 2010 do subwencji 1 924 592 zł gmina musiała 

dołożyć 655 532 zł. W roku 2011 do subwencji w wysokości 1 940 229 zł gmina dołożyła 

601 804 zł.    W roku 2012 było to odpowiednio 2 002 230 zł i 334 840 zł. W rozliczeniu 

procentowym problem kształtuje się następująco: w r. 2010 gmina do subwencji oświatowej 

dopłaciła 34 %, w roku 2011 – 31%, a w 2012 blisko 17 %. Dopłaty z gminy systematycznie 

maleją dzięki istotnym pociągnięciom oszczędnościowym w formie łączenia klas. 

Rozwiązanie to w konsekwencji może przynieść obniżenie poziomu nauczania, wysokość, 

którego obecnie przynosi gminie zaszczyt. Kilka czynników spowodowało obniżenie 

płacowych wydatków w szkole. W ciągu ostatnich lat liczba nauczycieli zmniejszyła się z 32 

do 24, oddziały szkolne z 15 do 10, pracownicy administracji i obsługi z 16 do 14. Wdrożenie 

przez dyrekcję szkoły uchwał Rady Gminy o zmniejszeniu dodatków motywacyjnych, 

dodatków dla wychowawców klas i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli przyniosło 

roczne oszczędności około 70 000 zł, tj. około 50 % wydatków na ten cel. Część oszczędności 

wynika z niżu demograficznego, a część z działań Rady Gminy i wójta gminy. Należy 

podkreślić, że dyrekcja szkoły efektywnie wdraża postanowienia oszczędnościowe władz 

gminy, wprowadza ponadto własne sposoby zmniejszania wydatków. Budżet szkoły na rok 

2013, chociaż jest niewystarczający, budzi pewne nadzieje na poprawę. Pracownikom 

administracji i obsługi wypłaca się od 1 stycznia br. wstrzymaną w ostatnich latach premię, 

ale ich płace podstawowe nie zwiększyły się od 2009 roku. Szkoła w r. 2013 musiała 

wypłacić dodatki wyrównawcze nauczycielom w wysokości ok. 13000 złotych (środki własne 

gminy). Odnotowuje się brak na funduszu socjalnym szkoły za rok 2012 kwoty 105 769 zł, 

której nie przekazał Urząd Gminy. Dlatego też nie wypłacono pracownikom i byłym 

pracownikom wielu należnych im świadczeń. Z uzyskanych informacji wiadomo, że w tej 

sprawie byli w szkole przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto dyrekcja szkoły 

zwróciła się na piśmie do Urzędu Gminy 23 listopada 2012 r. w sprawie przekazania 

zaległych pieniędzy na zakładowy fundusz socjalny. Do chwili obecnej brak jest odpowiedzi, 

środków na koncie szkoły również. Finansowe kłopoty gminy dodatkowo powoduje 

konieczność zwrotu zawyżonej subwencji oświatowej sprzed 2009 r. 

Ad. 3.  Trudno dokładnie określić, jaki jest stan techniczny budynków na podstawie 

powierzchownych oględzin. Komisja nie miała możliwości zapoznania się z książką 

obiektów, ponieważ dyrektor szkoły jej nie posiadał. W momencie kontroli książka była u 

inspektora nadzoru budowlanego, który twierdził, że przeglądy dokonywane są 

systematycznie i nieodpłatnie. Należy zauważyć, że książka obiektu budowlanego ze 

wszystkimi dokumentami powinna być przez cały czas dostępna u zarządcy obiektu. 

Wszystkie uwagi winny znajdować się w książce obiektu budowlanego zgodnie z art. 62 

ustawy o Prawie budowlanym, a także z par. 6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. Zachodzi potrzeba wymiany w środkowym budynku szkolnym 80 okien, których 

zły stan powoduje nadmierne straty ciepła i tym samym zdecydowane zwiększenie wydatków 

na zakup coraz droższego oleju opałowego. Koszty ogrzewania budynków szkolnych 

systematycznie rosną, od ok. 235 tys. w roku 2009 do prawie 400 tys. w 2012 r. Wskazane 

jest przejście systemu grzewczego szkoły na tańsze paliwo i tym samym zdecydowane 

zmniejszenie kosztów ogrzewania. Dyrektor szkoły sygnalizuje, że trwają rozmowy 

dotyczące możliwości wymiany kotłów grzewczych na tańsze paliwo ze środków 

zewnętrznych obiecanych gminie w ramach pomocy z tytułu lokalnej powodzi w 2012 r., 

która spowodowała zalanie kotłowni szkolnej. Jeleniogórski Sanepid nakazał remont posadzki 

i ścian na korytarzach w budynku przy ul. Partyzantów 4, ale brak na to stosownych środków, 

potrzeby w tym zakresie to kwota około 4000 zł. Powódź spowodowała też pęknięcie ściany 

pod biblioteką od strony ulicy, co mogłoby zostać usunięte podczas prac przy wymianie 
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kotłowni i naprawy muru oporowego. Uszkodzony dach budynku powoduje zacieki na stropie 

biblioteki i na ścianie zewnętrznej obiektu. Pewien niepokój budzą nakłady finansowe na 

remonty budynków szkolnych – w okresie ostatnich 2 lat na ten cel przeznaczono jedynie 518 

złotych. Dalsze ograniczanie wydatków na remont bazy szkolnej może być przyczyną 

poważnej dekapitalizacji obiektów szkolnych i zwiększonych kosztów odtworzenia 

budynków do należytego stanu. W ślad za wymianą okien idzie konieczność odnowienia 

elewacji dwóch budynków, których zewnętrzna estetyka nie przysparza szkole chluby. 

Ad.4. W latach 2009-2012 dyrektor szkoły pozyskał znaczne środki pozabudżetowe – łącznie 

na koncie dochodów własnych zgromadzono około 850 tys. złotych w tym 300 tys. złotych 

realizowanych przez stołówkę szkolną. Wszystkie uzyskane pieniądze przekazane zostały na 

bieżące potrzeby szkoły. Szkoła zarobiła je, wynajmując halę sportową, blok żywienia, sale 

lekcyjne służyły, jako sypialnie w czasie zimowisk i kolonii letnich, a także podczas innych 

przedsięwzięć i projektów, jak np. pikniki rodzinne. 

Ad.5. Na pozytywne podkreślenie zasługuje współpraca zespołu szkół i przedszkola, które z 

uwagi na zwiększoną liczbę dzieci korzysta z dwóch sal szkolnych. Urealnione zostały koszty 

funkcjonowania przedszkola, które pierwszy raz ponosi koszty ogrzewania i dostaw wody 

(2129 zł miesięcznie), wywozu śmieci i nieczystości płynnych (35%), funkcjonowania 

stołówki (46%). 

Ad.6. Komisja w ogólnych zarysach zapoznała się też z wynikami dydaktycznymi zespołu 

szkół, które wskazują na bardzo dobrą organizację pracy nauczycieli i wiodącą rolę dyrekcji 

szkoły. W ciągu ostatnich trzech lat uczniowie zdobywali szereg znaczących osiągnięć na 

wysokich szczeblach, regionalnych, wojewódzkich i krajowych: 

 Uczniowie szkoły zajęli I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Mała ojczyzna – wsie 

polskie” pod patronatem Prezydenta RP (na 900 szkół);  

 I miejsce na Dolnym Śląsku w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski 

„Moja okolica pięknieje dzięki RPO” – w nagrodę 4 uczniów z opiekunem wyjeżdżało 

na wycieczkę do Brukseli; 

 I miejsce na etapie krajowym w konkursie „ Zapobiegajmy pożarom”; 

 III miejsce na etapie krajowym w konkursie „ Bezpieczniej z prądem”; 

 I miejsce na etapie międzynarodowym w konkursie „ Jugendfeuerwehr Sachsem”( w 

kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjów); 

 3 wyróżnienia na etapie krajowym w międzynarodowym konkursie matematycznym 

Kangur; 

 II miejsce na etapie regionalnym w konkursie biologiczno ekologicznym; 

 Laureat na etapie wojewódzkim w konkursie Zdolny Ślązak Gimnazjalista z języka 

niemieckiego. 

To tylko część z blisko 70 osiągnięć zdobytych w tych latach przez uczniów na szczeblach od 

powiatowego do krajowego. Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich sportem stoi i jest 

bardzo wysoko notowany w tej dziedzinie w województwie dolnośląskim. Świadczy o tym 

wielka liczba pucharów za wysokie miejsca w zawodach sportowych. 

Również badania zewnętrzne prowadzone przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, a 

także Centralną Komisję Egzaminacyjną wskazują, że szkoły wchodzące w skład zespołu 

szkół osiągają wysokie wyniki dydaktyczno –wychowawcze. Wyniki przedstawiane w skali 

od poziomu E ( oznaczającego niski stopień spełnienia wymagań) do poziomu A ( 

oznaczającego bardzo wysoki poziom spełnienia wymagań). Szkoła podstawowa uzyskała 

cztery razy poziom B ( oznaczający poziom wysoki), gimnazjum odpowiednio poziomy C, B 

C ( oznaczający poziom średni i wysoki spełnienia wymagań). Wyniki sprawdzianów i 

egzaminów zewnętrznych w wielu obszarach są wyższe od średniej wojewódzkiej i ze 

względu na Edukacyjną Wartość Dodaną stawiają zespół w gronie najlepszych szkół 

wiejskich w powiecie. 
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Ad.7. Z przykrością należy stwierdzić, że w szkole praktycznie brak jest opieki lekarskiej. 

Pielęgniarka jest obecna w szkole dwa razy w tygodniu. Brak opieki stomatologicznej. Jest 

deklaracja stomatologa o nieodpłatnym przeglądzie uzębienia dzieci. W toku jest badanie 

wzroku dzieci w Kowarach. Wójt zapewnia transport. W ubiegłym roku w szkole miało 

miejsce badanie słuchu. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski członków komisji: 

1. Członkowie komisji są zdania, że sprawnie zorganizowana przez dyrekcję i 

nauczycieli praca pedagogiczna w szkole, wysokie kwalifikacje pedagogów, dobra 

baza dydaktyczna – to podstawa bardzo dobrych wyników nauczania, jakie uzyskują 

wychowankowie szkoły. Gmina w ostatnich latach dokonała ogromnego wysiłku 

remontowego na rzecz szkoły, tworząc bardzo dobrą bazę wyjściową do uzyskiwania 

budzących uznanie wyników dydaktycznych. Dyrektor szkoły w znaczącym stopniu 

również przyczynił się do poprawy materialnych warunków w szkole.  

2. Na wyróżnienie zasługuje gospodarcza i organizacyjna współpraca dyrekcji szkoły z 

dyrekcją przedszkola, co zdaniem komisji ma istotny wpływ na wyniki dydaktyczno-

wychowawcze w obu placówkach.  

3. Zachodzi konieczność wyasygnowania niezbędnych środków finansowych (gminnych 

i unijnych) na wymianę systemu grzewczego w szkole na tańszy. Utrzymywanie 

aktualnej sytuacji powoduje nadmierne wydatki na ogrzewanie. W trybie pilnym 

należy usunąć pęknięcie ściany nośnej pod biblioteką, aby nie dopuścić do katastrofy 

budowlanej.  

4. Wnioskuje się o zaplanowanie w najbliższych latach odpowiednich środków na 

wymianę stolarki okiennej i remont elewacji budynków szkolnych. Wygląd 

zewnętrzny dwóch budynków szkolnych może budzić negatywne uwagi.  

5. Komisja wyraża pozytywną opinię o gromadzeniu środków pozabudżetowych przez 

dyrektora i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły. 

6.  Wnioskuje się o wyasygnowanie środków finansowych na 4-procentową podwyżkę 

płac dla pracowników obsługi i administracji szkolnej od 1 marca 2013 r. (jest to 

kwota około 13 500 złotych do końca grudnia, 2013 r.).    

7. Wnioskuje się o coroczne planowanie wydatków na remonty bieżące w szkole i 

podstawowy sprzęt, a w szczególności na zakup niezbędnych i zużywających się 

pomocy dydaktycznych w szkole. W okresie dwóch lat (2011 – 2012) na te zadania 

nie przeznaczono żadnych środków. Brak finansów na te cele w dłuższym okresie 

czasu z całą pewnością doprowadzi do obniżenia poziomu nauczania, czego nie 

zaakceptują ani władze gminy, ani rodzice.  

8. Należy przekazać do szkoły zaległe środki na fundusz socjalny za 2012 rok. Ustawa o 

zakładowym funduszu środków socjalnych nie pozwala na zatrzymywanie takich 

środków w budżecie gminy. 

I taka ostatnia uwaga poza sprawozdaniem z informacji Wójta wynika, że w szkole znajduje 

się szereg pracy remontowych w części finansowanych przez środki gminne i chwała za to 

Wójtowi, że się angażował i zaangażowanie to przyniosło konkretne rezultaty. Myślę, że w 

ciągu paru miesięcy będziemy mogli to zobaczyć.  

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

5b dyskusja 
Radny Andrzej Uss- może przewodniczący ds. oświaty przeczyta wnioski radnej Dyduch. 

Radny Łaski Romuald – po zapoznaniu się z wytycznymi radnej Dyduch zauważyłem, że w 

tym sprawozdaniu są jej uwagi. Mówi o pęknięciu ściany, naprawy dachu to w tym 

sprawozdaniu są sprawy przedstawione. Zapoznam Państwa i przeczytam wnioski, które 

chciała przedstawić radna Bożena Dyduch  

- wnioskuje o natychmiastowe zabezpieczenie pękniętej ściany nośnej celem nie   

  Dopuszczenia do katastrofy budowlanej. 
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- wnioskuję o natychmiastową naprawę dachu na budynku szkolnym 

- wnioskuję o zlecenie wykonania usługi nadzoru budowlanego nad obiektami szkoły   

  Niezależnemu inspektorowi nadzoru budowlanego spoza rady Gminy.  

Radny Bogdan Kamiński – odnośnie wniosku trzeciego to ja nie widzę żadnych 

przeciwwskazań. Prawo budowlane nie określa art.62 pkt.4 mówi, kto może wykonywać 

okresowego przeglądu. To nie jest inspektor nadzoru to jest ktoś, kto posiada uprawnienia do 

przeglądu technicznego i ja to robie nieodpłatnie. Gdyby szkoła zleciła dokonywanie 

przeglądu technicznego na zewnątrz szkoły przy założeniu minimalna kwota takiego oceny 

jednego obiektu tj: około 200 złotych a u nas jest 4 obiekty to 800 zł a trzeba to zrobić 2 razy 

w roku tj: 1600 zł itd. I to robi kwotę zdecydowanie wyższą, która przyznana jest na remont.  

Radny Jacek Gołębski – odnośnie wniosków Pani radnej Dyduch chciałem zapytać 

mecenasa czy radny może być inspektorem w szkole wykonując tą prace nieodpłatnie. On to 

robi społecznie. Radna nadmienia tez, że w szkole tej pracuje małżonka radnego. Ja do końca 

nie rozumie tego wystąpienia w tym temacie. 

Dyrektor GSZ Mirosław Wiśniewski - ja odniosę się do paru spraw tutaj poruszanych i 

chciałbym wyjaśnić. Zacznę od tego, że tutaj obecności państwa chciałbym podziękować 

Panu Kamińskiemu, który od lat nieodpłatnie na moją prośbę dokonuje przeglądu budynków. 

Pan Kamiński ma do tego pełne uprawnienia, wszystkie protokoły oprócz książki kontroli, 

której nie było, ale Pan Kamiński zgłosił komisji, że książkę przyniesie. Komisja stwierdziła, 

że nie. To ja przestawiłem wszystkie protokoły również protokół z przeglądu sanepidu. Ja nie 

widzę konfliktu. Pan Kamiński nie pobierał i nie pobiera żadnych pieniędzy i nie było 

podpisywania żadnej umowy. Odnośnie żony radnego ma pełne prawo pracować. Natomiast 

szkoda, że nie ma pani radnej Dyduch, bo ja osobiście zaprowadziłem komisję i pokazałem 

pęknięcia i powiedziałem, że powstało to w wyniku podmycia ściany i prawdopodobnie 

będzie naprawione w momencie jak będziemy robili mur oporowy. Natomiast w ocenie 

nadzoru budowlanego nie ma zagrożenia katastrofą budowlaną. Szczelina, która powstała w 

obecnej chwili zaślepiliśmy żeby nie wiało. Ja nie widzę żadnego zagrożenia. Identycznie 

było z zaciekiem w bibliotece to ja zaprowadziłem komisje i powiedziałem, że zaciekało, ale 

już uzupełniliśmy ten zaciek uzupełniliśmy tynkiem. Pan Kamiński podpisuje się pod każdym 

przeglądzie i jeszcze raz podkreślam, że robi to wszystko nieodpłatnie. Drugi taki temat to 

opieka lekarska. Stan prawny obecnie nie przewiduje lekarza w szkole, ponieważ jest lekarz 

rodzinny. Dzięki naszemu ośrodkowi pielęgniarka ma pod opieką dzieci, które są w szkole. 

Nadmieniam, że tez nie musiałaby być. Odnośnie stomatologa to ja dokonałem wiele prób. 

Stomatolog był w szkole parę lat temu dokonał przeglądu uzębienia wszystkim dzieciom. Ale 

w ciągu roku zgłosiło się tylko kilka osób do leczenia.  Stomatolog stwierdził, że nie mu się 

nie opłaca i nie ma, co robić. Obecnie ja nie mogę zwolnić ucznia z lekcji do stomatologa. 

Teraz mogą zwolnić tylko rodzice. Ja obecnie jestem umówiony ze stomatologiem z Jeleniej 

Góry, który przeprowadzi bezpłatnie przeglądy uzębienia. Niestety leczeniem musza zająć się 

rodzice. Natomiast, jeżeli chodzi o szatnie to najmłodsi każda klasa ma już oddzielna szatnię. 

Natomiast gdzie są dzieci starsze faktycznie w czasach jak było pieniędzy więcej zakupiliśmy 

40 kilka szafek i uczniowie gimnazjum z nich korzystają. W tej chwili nie ma takich 

pomieszczeń, które można by zaadaptować na szatnię. Musiała to być szatnia z boksami dla 

każdej klasy oddzielnie. Jedynym rozwiązaniem są szafki, ale w tej chwili jest to koszt około 

50 tys. złotych. 

Radny Marek Kusz – zapytał czy pracownikom administracji i obsługi wypłaca się od 

stycznia br. wstrzymano w ostatnich latach premię. A ich płace podstawowe nie zwiększyły 

się od 2009roku.  To jest administracja i obsługa. Czy tym pracownikom były płace 

podnoszone i czy wypłacono im wyrównanie do tej najniższej krajowej?.  

Dyrektor GSZ Mirosław Wiśniewski – wiadomo, że różni pracownicy mają różne 

uposażenia. Te osoby, które nie osiągają tej płacy minimalnej tj: 1600 złotych to musza 

otrzymać dodatek wyrównawczy. Pracownicy obsługi gonią pracowników administracji. 
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Radny Paweł Pawłowicz – uważam, że należą się podziękowania dla Pana Bogdana i moim 

zdaniem nie ma się, do czego czepiać a raczej pochwalić. Ja chciałbym zapytać o dwie rzeczy 

a mianowicie na podstawie protokołu komisji ds. oświaty napisane jest, że w ostatnich latach 

liczba nauczycieli zmniejszyła się 32 do 24 a tutaj mamy sprawozdanie o wysokości średnich 

wynagrodzeń i podana jest średnia roczna liczba etatów około 30 etatów. Mam pytanie, 

dlaczego jest taka różnica? Druga rzecz to mamy przed sobą ankietę, którą wypełniali 

uczniowie i taka tabela druga Czy wybrane programy nauczania mobilizują i motywują Cię 

do większego wysiłku. Z twego wynika, że 85% uczniów wypowiedziało się na „nie” 

natomiast tabela nr 4 czy w szkole są prowadzone działania mające na celu określenie potrzeb 

uczniów i ich rodziców w zakresie oferty edukacyjnej i 30% to jest duży % wypowiada się na 

„nie”. Czy ankieta była przeprowadzana za ankietę czy są jakieś działania w tym zakresie, 

aby coś zmieniać w tym kierunku?  

Dyrektor GSZ Mirosław Wiśniewski – odnośnie etatów to średnia roczna liczba etatów to 

etaty przeliczeniowe. Co innego jest liczba osób, a co innego jest liczba etatów?  Nauczyciel 

ma 24 godziny to tak jakby miał etat i 1/3 etatu. Czyli 4/3 etatu. Natomiast, co do tabel 

powiem państwu nie jesteśmy wyjątkową szkołą o tego typu badania. Ankiet są anonimowe. 

Zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak również gimnazjum odpowiadają często jak 

odpowiadają. Ja pomijam odpowiedzi rodziców. Jak je analizujemy to zachodzimy w głowę, 

dlaczego tak a nie inaczej? Jednej ze szkół zadano pytanie czy miałeś kontakt z narkotykami, 

100% odpowiedź była na „tak”. Jest grupa uczniów, których nic nie mobilizuje, ani program, 

ani nauczyciel, ani rodzic dla nich sam pobyt w szkole jest traumą w sensie, że trzeba się 

uczyć. My te wyniki analizujemy i specjalnie zamieściłem je w sprawozdaniu, bo chciałem 

abyście państwo zobaczyli jak to wygląda. 

Radny Andrzej Uss – mam pytanie odnośni ppkt.3 Tj: pewny niepokój budzą nakłady 

finansowe na remonty budynków szkoły w okresie 2 lat. Na te cele przeznaczono jedynie 518 

złotych. Następnie ppkt. 8 Gmina w ostatnich latach dokonała ogromnego wysiłku 

remontowego nie wiem czy to 518 złotych jest ujęte w tym?  Oraz ppkt. 7  Wnioskując roczne 

planowanie wydatków na remonty bieżące w okresie 2 lat 2011-2012 na te zadanie nie 

przeznaczono żadnych środków. Może Pan Dyrektor bądź komisja rozjaśni nam i przybliży 

dany temat.  

Radny Łaski Romuald- może nieprecyzyjnie napisaliśmy, że to dwa lata ostatnie. Gmina 

włożyła wcześniej ogromne pieniądze w szkołę. Taki jest rozwój bazy to widać a, że w 

ostatnich latach nie wkładano to, to wynika z sytuacji finansowej szkoły. Może trochę nie 

jasno żeśmy to napisali.   

Przewodniczący rady Gminy Szymon Młodziński - proszę Mecenasa o wyjaśnienie do 

końca odnośnie inspektora nadzoru budowlanego. Uważam, że społeczna praca ze strony 

radnego jest bardzo pozytywna i mile widziana. Ale proszę powiedzieć jak to wygląda 

prawnie, jeżeli społecznie pomaga, nie ma umowy, czy na to jakieś odzwierciedlenie w 

sprawach, przepisach anty korupcji.  

Mecenas Janusz Konkol – tak jak napisałem w opinii ustawa o samorządzie gminnym nie  

Zawiera, bowiem przepisu, który wykluczałby uczestnictwo radnego w kontroli instytucji 

gminnej oraz wykonywanie pracy bez wynagrodzenia na prośbę dyrektora szkoły. Radny w 

tym przypadku odpowiada za wykonywana pracę, mimo, że pracuje społecznie i nie pobiera 

wynagrodzenia.  

Radny Marek Kusz- chciałbym zapytać jak często dochodzi do bójek miedzy uczniami, czy 

występuje agresja u uczniów starszych czy młodszych. Czy na terenie szkoły i w obrębie 

szkoły czy jest bezpiecznie dla naszych uczniów? Czy jest to gdzieś odnotowywane?  

Dyrektor GSZ Mirosław Wiśniewski – wszystkie bezpieczeństwa, wypadki, bójki są 

odnotowywane .Nie można powiedzieć, że nie ma bójek są w szczególności w klasach 

starszych. Ten rok jest zadeklarowany, jako rok bezpieczeństwa. Myślę, że w kwietniu 

będziemy badać i opracujemy taki system w szkole gdzie rada pedagogiczna wypunktowała 

wszystkie programy, z jakimi się borykamy na terenie szkoły poczynając od wagarów, 
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przemoc, palenie itd. Każdy nauczyciel posiada taki dokument i wie, że to prawnie nie jest 

proste. Ja nie mogę zrewidować ucznia to państwo wiedzą. O ile otrzymuje sygnał, że posiada 

środki odurzające to ucznia odizolowuje i wzywam policje. Natomiast, jeśli chodzi o przemoc 

pobicie po pierwsze konsekwencje wyciągane są w ramach statutu, powiadomienie rodziców, 

system kar przez wychowawcę klasy, dyrektora szkoły. Zapis w prawie szkolnym pozwala 

radzie pedagogicznej, jeżeli uczeń dwa razy z rzędu ma ocenę naganną z zachowania pozwala 

nam na niepromowanie do następnej klasy.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – odnośnie bezpieczeństwa muszę powiedzieć, że Dyrektor 

szkoły również przeprowadził apel porządkowy, na którym wszyscy uczniowie szkoły zostali 

poinformowani o zakazie przyprowadzaniu psów do szkoły. Przekazano rodzicom pisemną 

informację dotyczącą zwrócenia uwagi na problem świadomego przyprowadzania przez 

dzieci i młodzież psów do szkoły jak również swobodnego przemieszczania się zwierząt za 

dziećmi do szkoły. Na posiedzeniu rad pedagogicznych nauczyciele zostali zobligowani do 

przestrzegania zasady zgłaszania obecności psów na terenie szkoły. Wiem, że dyrektor szkoły 

wydał zarządzenie obligujące pracowników administracji i obsługi do zgłaszania obecności 

psów na terenie szkoły, jak również zabezpieczenia własnych zwierząt przed swobodnym 

dostępem do szkoły w godzinach jej pracy. Uczniowie wykonali plakaty dotyczące zakazu 

przyprowadzania psów do szkoły. Musicie państwo wiedzieć, że teren szkoły jest otwarty i 

ogólnodostępny, zatem zwierzęta przebywające w okolicy szkoły mogą swobodnie dostawać 

się jej pobliże, co stwarza możliwość niekontrolowanego pojawienia się takich zwierząt w 

szkole. Zasada, że na terenie szkoły nie może pojawić się jakikolwiek pies może mieć szansę 

realizacji tylko wtedy, gdy na terenie miejscowości nie będzie psów bezdomnych. Chcąc 

jednak ograniczyć do minimum problem zagrożenia pogryzieniem dzieci i osób dorosłych 

wszystkie psy pojawiające się na terenie szkoły zarówno te w stosunku, do których uda się 

ustalić właściciela jak również bezdomne będą zgłaszane odpowiednim służbom.      

Radny Andrzej Uss- wielokrotnie rozmawiałem z dzielnicowym, niestety nie podjął żadnych 

działań w tym kierunku sprawę kieruje do Urzędu Gminy żeby się ta sprawą zajęła. Może Pan 

Dyrektor zwróciłby się do dzielnicowego, ponieważ temat ten jest wielokrotnie wałkowany, 

analizowany na temat psów. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski- mogę tylko dodać, że zobowiązałem Pana Dyrektora i 

pracowników szkoły, jeżeli taki pies pojawi się na terenie szkoły i uda się go złapać na terenie 

szkoły to nie patrząc na to czy on ma właściciela czy nie to powiadomimy służby 

weterynaryjne celem odłowienia i uśpienia.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Wysoka rado na tym zakończymy 

dyskusję. Sprawozdanie przekazane przez Pana Dyrektora Szkoły, jaki i protokołu radnego 

Łaskiego i komisję został wyczerpane. Dyskusja dowiodła, że sprawy związane ze szkołą 

szczególnie protokół komisji ds. oświaty był słuszny i szczegółowo opisany. Z dyskusji 

wynika, że należałoby podziękować Dyrektorowi, nauczycielom. Wychowawcą, ze pomimo 

trudnej sytuacji finansowej realizujecie te trudne zadania w Zbiorczej szkole Gminnej. 

Również chciałbym podziękować przewodniczącemu komisji ds. oświaty radnemu Łaskiemu 

za dobrze przeprowadzoną kontrole i opracowanie konkretnych wniosków. Ponieważ rada nie 

przyjmuje tych sprawozdań uchwałą tylko otrzymujemy do wiadomości. Proponuje żebyśmy 

tak to przyjęli a wnioski, które są tu opracowane przez komisje ds. oświaty żebyście 

zobowiązali Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania Panu Wójtowi –celem udzielenia 

odpowiedzi jak zostały one zrealizowane.   

Przerwa  13:15 – 13:30 

 

 Ad.6 
Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich    

Dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Gajewicz  
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Szanowni Państwo Ocena zasobów pomocy społecznej stosownie do art. 16 a ustawy z 

dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przedkładam państwu Ocenę zasobów w 

zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów zastępuje od roku 2012 dotychczas 

przygotowywany przez Ośrodki pomocy społecznej – bilans potrzeb pomocy społecznej. 

Ocena Zasobów pomocy społecznej ma formę obszernego sprawozdania tabelarycznego 

obejmująca swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej w gminie. 

Sporządzona ocena stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na 

przyszły rok. Z problematyką przedstawioną w ocenie zasobów związane są także kwestie 

wykraczające poza zasięg oddziaływania pomocy społecznej i jej zadań ustawowych. Należy 

w tym miejscu wskazać problemy polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki 

mieszkaniowej, demograficznej, oświatowej a także finansowej określającej wysokość 

nakładów na poszczególne zadania. Ocena jest niezbędna, aby mieć pogląd jak to sie 

kształtuje na przełomie lat, zaplanować budżet na rok następny, rekomendacje, co do 

kierunku rozwoju polityki w gminie. Niniejsze opracowanie obejmuje dane liczbowe zawarte 

w kilku działach oceny takich jak: 

- dane o sytuacji demograficznej?- Dane o korzystających z pomocy społecznej 

- wybrane usługi pomocy społecznej 

- instytucje pomocy społecznej 

- zwiększenie zasobu pomocy społecznej w gminie 

- kadra ośrodka pomocy społecznej 

- koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej 

- środki finansowe  na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy 

społecznej 

- wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej. 

Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej wskazuje, iż działalność  Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w Janowicach Wielkich oraz jednostki współpracujące w realizacji zadań 

z zakresu pomocy społecznej przynosiła zamierzone, optymalne efekty. Jak wynika z danych 

liczbowych zarówno skala potrzeb społecznych jak i skala możliwości ich zaspokojenia 

utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie z lekką tendencją wzrostową zarówno 

liczbą świadczeniobiorców jak i ilości określonych  form pomocy? ·Rok 2013 i lata następne 

będą dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kontynuacją realizowanych zadań i 

prowadzonych działań wynikających z wejścia  w życie nowych uregulowań prawnych w tym 

zwłaszcza ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej  oraz podejmowanie 

nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne 

żeby instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. Zastanawiając 

się nad oceną wystarczalności zasobów pomocy społecznej pod katem i problemów 

społecznych należy pamiętać, iż na stopień rozwiązywania tej kwestii mają bardzo istotny 

wpływ zamierzenia i działania realizowane przez inne podmioty polityki społecznej 

umieszczone  zarówno na szczeblu lokalnym jak i ponad lokalnym. Sukces jest, zatem w 

dużej mierze współzależny od wyników podejmowanych działań w innych obszarach polityki 

społecznej. Jak wskazano wyżej   wielkość zasobów pomocy społecznej oraz stopień 

realizacji jej zadań biorąc pod uwagę ekonomię sił i środków należy uznać  za dobry? Ocena 

ta nie oznacza niedostrzegania ogromu potrzeb  ukazanych w zebranych danych dotyczących 

miedzy innymi kwestii zatrudnienia czy problemów zdrowotnych  i mieszkaniowych, które 

pozostają w ścisłym związku z  ich sytuacją finansową- a co za tym idzie poziomem życia. 

Zależność tą widać wyraźnie  analizując osoby i rodziny korzystające z pomocy społeczne. 

Problemy związane z bezrobociem, niepełnosprawnością, chorobą, starością, opieką nad 

dziećmi są ze sobą powiązane i często występują łącznie. Przy planowaniu budżetu na 

następny rok należy wziąć pod uwagę wszystkie zebrane dane, a także następujące kwestie: 

W ramach swojej działalności Ośrodek dokonuje diagnozy w zakresie zapotrzebowania na 

świadczenia pomocy społecznej dla mieszkańców gminy. Planując zadania na każdy kolejny 
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rok OPS uwzględnia w planach finansowych potrzeby w zakresie niezbędnych środków na 

jego funkcjonowanie oraz zabezpieczenie możliwości świadczenia pomocy osobom i 

rodzinom najbardziej tego potrzebującym składa się na to: 

-wzrost bezrobocia, 

-wzrost liczby osób ubiegających się o pomoc, 

-wzrost liczby osób niepełnosprawnych   

-przedłużenie wieku emerytalnego, (konsekwencje). 

Z diagnozy środowiska wynika, że zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę środowiskową,  

Analizując wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń należy zwrócić uwagę na wzrost 

kosztów utrzymania osób starszych w DPS, a także osób, które będą korzystać z usług 

opiekuńczych. Problem ten związany jest ze starzeniem się naszego społeczeństwa. Plan 

finansowy na rok 2013 znacznie ogranicza możliwość zabezpieczenia posiłku dzieciom i 

osobom starszym niepełnosprawnym W budżecie gminy należy zabezpieczyć środki na 

finansowanie specjalizacji kadry pomocy społecznej (pracowników socjalnych) w związku z 

nałożeniem nowych zadań takich jak: ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawa 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz poprawienie warunków lokalowych Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Planując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej szczególną 

uwagę należy zwrócić na działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia 

najsłabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie 

warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.  

Informacja stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – otwieram dyskusję, kto z Państwa 

chce zabrać głos w dyskusji?  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – przedstawiła Pani temat „Kadra 

jednostki organizacyjnej Pomocy Społecznej „ Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik 

socjalny na 2 tys mieszkańców Mam pytanie ilu zatrudnionych ma Pani osób, które pracują w 

terenie i zajmują się tą sprawą.  

Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz- obecnie razem ze mną zatrudnionych jest 5 osób 2 

pracowników socjalnych 1 pracownik do świadczeń rodzinnych i 1 księgową na 

3/4etatu.Wymagania jak i potrzeby są bardzo duże. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

powinno być zatrudnionych 3 pracowników socjalnych a jest zatrudnionych tylko 2, co 

oznacza, że Gmina Janowice Wielkie nie posiada wymogów nałożonych w ustawie. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – ustawa, która reguluje zatrudnienie 

pracowników socjalnych to ustawa z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej, czy 

wcześniej występowała Pani o zatrudnienie i dotacje na tego 1 pracownika. Dlaczego pytam, 

ponieważ wcześniej była lepsza sytuacja finansowa i Wójt mógł wygospodarować te  30 

tys.zł rocznie na taki cel .  

Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz –nie występowałam gdyż GOPS brał udział w 

projekcje systemowym  Kapitał Ludzki tam tez miałam zagwarantowany etat na pracownika 

zajmującego się projektem. Od 2012 roku nie możemy realizować projektu ze względu na 

sytuację finansową Gminy – wkład własny , oraz nie mam spełnionego wymogu formalnego 

tj: zatrudnienie 3 pracowników socjalnych w GOPS. Nadmieniam jednocześni9e iż zwiększa 

się zakres zadaniowy pracowników. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – następny temat to dane z 

korzystających z pomocy i wsparcia pisze Pani, że zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów 

i zasobie mieszkaniowym gminy zmusza gminy do zabezpieczenia pomieszczeń 

tymczasowych dla rodzin i osób eksmitowanych, a w konsekwencji również miejsc w 

noclegowniach. Gmina posiada dalece niewystarczające zasoby , konieczne jest 

natychmiastowe uruchomienie dodatkowych lokali pozwalających realizować ustawowe 

zadania. W przeciwnym  wypadku gmina będzie zmuszona ponosić jeszcze większe kosztu 

finansowe. Co to oznacza? 
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Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz – oznacza to ,że  u nas w Gminie nie ma 

infrastruktury  na zabezpieczenie mieszkań ( gdyby coś się stało ) nie ma lokali socjalnych 

musimy korzystać z innych instytucji i miejsc noclegowni.  

W skali roku są to bardzo duże kwoty mamy obecnie osobę bezdomną  za miesiąc płacimy 

około  800 złotych za pobyt w schronisku  Brata Alberta w Jeleniej Górze. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – to zdanie ,że gmina będzie zmuszona 

ponosić większe koszty finansowe   tzn :  odnosi się do tego  ,że takich ludzi należy umieścić 

w innych zakładach tego typu i gmina będzie musiała płacić za  ich pobyt. 

Mecenas Janusz Konkol – w myśl tej ustawy nie ma eksmisji na bruk .Gmina zobowiązana 

jest do dostarczenia pomieszczeń mieszkalnych…. ( niemożliwe do odsłuchania)     

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – wrócił jeszcze do sytuacji  

nadmieniając ,że jest już 5 lat kierownikiem  czy w tym czasie miało miejsce  

niewykorzystanie środków i następował zwrot otrzymywanej dotacji na dzieci które oczekują 

pomocy. Dlaczego o to pytam?  W ostatnich tygodniach  podaje się w mediach ,że dzieci 

niedożywionych  , biednych   jest około 800tys. , a Ośrodki Pomocy dokonują zwrotu dotacji 

z uwagi na niewykorzystanie w danym roku.  

Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz – nigdy takiej sytuacji nie było  zawsze 

ratowaliśmy się środkami własnymi ,zawsze  stać nas było na zabezpieczenie posiłków 

zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” otrzymujemy 

środki w  wysokości 60% z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

natomiast 40% pochodzi ze środków własnych Gminy.  Nigdy nie było sytuacji zwrotu 

subwencji niewykorzystanej. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – nadmienił ,że Rada gminy przyjmuje 

do wiadomości obszerny zakres informacji  przedstawiony przez Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich   dotyczący oceny zasobów pomocy społecznej 

przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej   sytuacji  społecznej i  demograficznej. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie : 

ppkt  1. 
nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich  

Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz Szanowni Państwo projekt  uchwały w sprawie 

nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich  przedstawiam  Państwu  

w formie aktu prawnego regulującego zadania, strukturę organizacyjną  oraz sposób działania 

Ośrodka. Projekt Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich podzielony 

został na VI rozdziałów : 

I- zawiera postanowienia ogólne 

II-  określa misję ośrodka 

III- rozdział przedstawia cele i zadania ośrodka 

IV- opisuje organizację oraz zarządzanie ośrodkiem 

V- gospodarka finansowa ośrodka 

VI- rozdział to postanowienia końcowe 

Wprowadzone zmiany  w statucie wynikają  z konieczności uaktualnienia zadań 

wynikających z obowiązków gminy realizowanych przez  tutejszy Ośrodek  

w  szczególności zmiany te  dotyczą : ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz realizacji zadań 

wynikających z ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. 

U.  z 2005 nr 180 poz. 1493 ze. zm.) Wprowadzenie tych zmian w formie kolejnej poprawki , 

czyli kolejnej zmiany spowodowałoby nieczytelność całego statutu. W związku z powyższym 

przygotowany nowy statut GOPS Janowice Wielkie  zagwarantuje poprawność  
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i czytelność aktu  prawnego. Dla usystematyzowania pracy Ośrodka proszę o przyjęcie 

przedmiotowego statutu. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu). 

Otwieram dyskusję 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała  7 głosami „za”  głosy „ przeciw ‘’i  głosy 

„wstrzymuję się”  nie wystąpiły  

Pytań , uwag  nie  zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania   

uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 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 otrzymała Nr XXIII /161/2013 

 

ppkt.2 
Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2013- 2016 
Kierownik GOPS Małgorzata Gajewicz Szanowni Państwo przedstawiony projekt Uchwały 

dotyczący Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, który został opracowany na lata 2013- 2016.Powyższy projekt składa 

się z 10 części, które przedstawiają się następująco: 

Wstęp- wyjaśnione zostało tu zjawisko przemocy w rodzinie oraz opisane zostały rodzaje 

przemocy. 

II cześć to analiza problemów społecznych, jakie występują na terenie gminy Janowice 

Wielkie przytoczone dane zawierają informacje o aktualnej liczbie zamieszkujących osób 

pomocy udzielonej przez GOPS, interwencji przeprowadzonych w Zespole 

interdyscyplinarnym, Pracy w Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

III cześć –opisuje cele główne programu 

IV, V część to założenia programu, oraz określenie przepisów, jakim Gminny Program będzie 

realizowany  

VI część poświecona jest analizie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w jakiej obecnie 

znajduje się gmina poprzez analizę, SWOT- czyli narzędzia do identyfikacji mocnych i 

słabych stron oraz szans i zagrożeń  

Część VII - to zagrożenia w realizacji programu 

W Części VIII przedstawione zostały zadania oraz ich działania  

Część IX – to monitorowanie programu 

Cześć X określa finansowanie programu  

Konieczność podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika z ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 

późn. Zm.), która określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz zasady 

postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących między 

innymi poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program określa działania, których celem 

będzie:  

-zwiększenie w środowisku lokalnym dostępności i skuteczności pomocy dla osób 

uwikłanych w przemoc; 

-podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających w obszarze przemocy domowej, 

- zwiększanie wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.  
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Zadaniem realizatorów Programu jest tworzenie i propagowanie rozwiązań merytorycznych, 

organizacyjnych i prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 

dostarczenie społeczeństwu wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym 

problemem, a także motywowanie społeczności lokalnej do podejmowania dalszych działań 

na rzecz ofiar przemocy. Ustawa nie precyzuje okresu, na jaki Program powinien być 

uchwalony, dlatego wybrano kilkuletni i tak jak Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie obowiązuje do 2016 roku. W wykonaniu obowiązku nałożonego 

powyższą ustawą wnosi się o podjęcie uchwały o treści jak w projekcie. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu). 

Otwieram dyskusję 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „ przeciw ‘’i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły  

Pytań, uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013- 2016 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 otrzymała Nr XXIII /162/2013 

 
ppkt.3. 

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013rok 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - – odczytał treść projektu uchwały z autopoprawkami oraz 

uzasadnił objaśnienia i rozdziały. Ponadto zwrócił się do radnych, aby w sprawach nie 

jasnych zwracali się z pytaniami bądź wnioskami.  

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu).  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „ przeciw ‘’i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły  

Pytań, uwag i dyskusji nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013rok 

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 otrzymała Nr XXIII /163/2013 

 

ppkt.3a  

Zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - – odczytał treść projektu uchwały oraz uzasadnił 

objaśnienia i rozdziały nadmieniając, że mając na uwadze ustabilizowanie sytuacji finansowej 

Gminy Janowice Wielkie oraz dostosowanie poziomu spłaty zobowiązano do wymogów Ustawy o 

finansach publicznych Gmina Janowice Wielkie postanawia zaciągnięcia długoterminowy kredyt 

konsolidacyjny w kwocie 5.778.354,00 zł. Z przeznaczeniem na spłatę zobowiązano z tytułu 

wcześniej zaciągniętych kredytów. Harmonogram spłaty, zaproponowany w ogłoszeniu o przetargu, 

pozwoli na pełną stabilizację finansów gminy w najbliższych latach.. Ponadto zwrócił się do 

radnych, aby w sprawach nie jasnych zwracali się z pytaniami bądź wnioskami 
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(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu).  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „ przeciw ‘’i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły  

Radny Andrzej Uss – wspomniał Pan Skarbnik o realizacji dodatkowych zadań możliwych z 

tego kredytu. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – na chwile obecna posiadamy 3 kredyty w BGZ jeden  

Krakowskim Banku Spółdzielczym w Lelowie i 1 w BOŚ i 3 pożyczki  w WFOŚ.O ile FOŚ 

zmniejszy  utrzyma oprocentowanie preferencyjne to nie mamy co myśleć o konsolidacji tych 

trzech pożyczek bo się nie opłaca. Kredyt w BOŚ banku jest tak umowa sprecyzowana, że 

ciężko było by ten kredyt skonsolidować i spłacić go wcześniej, a pozostałe dopuszczają z 14 

dniowym terminem wypowiedzenia spłatę tych zobowiązań. Dzisiaj na rynku przy ogłaszaniu 

WIGU wysokości 0,9; 1,1 więc liczę na to, że ta wartość będzie niższa. A w związku z 

harmonogramem posługujemy się bardziej dla potrzeb gminy, będą się generowały nadwyżki 

względem roku bieżącego. W tym roku spłacamy 2 200 000 zł kredytów, gmina jest w stanie 

dla spokojności finansowej spłacać ok. 1 000 000 zł . W związku z tym jeżeli tak będzie 

rozpisany harmonogram spłaty kredytów względem bieżącego roku który powinien przy nie 

zmienionych warunkach domknąć się na koniec roku. Odsetki spadną, mniejszy koszt 

utrzymania tego kredytu W ramach harmonogramu spowoduje to, że owszem nominalnie 

odsetki wzrosną, ale ciężar zostanie rozłożony w czasie dłuższym co spowoduje, że koszt 

pieniądza który jednak jest, bo i inflacja, w okresie zostanie zniwelowany. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – mamy nadzieję, i nie wiemy czy całe to postępowanie 

przetargowe wyłoni oferenta i bank, który zechce z konsolidować nasz kredyt. Jesteśmy 

dobrej myśli, ponieważ banki żyją z kredytów czy z prywatnych, czy z samorządowych. Na 

dobrą sprawę mamy przestój na rynku, bo prywatni nie biorą kredytów. Ościenne gminy mają 

na najniższym oprocentowaniu kredyty, a te przetargi, które odbywają się na terenie kraju 

teraz pokazują niższy próg oprocentowania. Nawet gdybyśmy w oparciu o ten sam poziom 

oprocentowania jaki mamy teraz ok. 2% ponad WIBOR rozłożyli to w czasie to i tak malejąca 

łatwość pieniądza daje nam to , że w roku 2013 powinniśmy wygenerować trochę pieniędzy, 

które nam zostają, a które nam się przydadzą na spłacenie długu szkoły jeżeli MF się nie 

ugnie i karzą nam w tym roku płacić 800 tys zł a nie 160 tys to co mamy zaplanowane w 

budżecie gminy. Jeżeli okaże się, że tamte rzeczy pójdą dobrze , zostanie nam kawałek 

pieniążka to mamy możliwość przygotowania się pod nowy okres finansowania 2014-2020. I 

myślenie o inwestycjach. Miejmy nadzieję, że przetarg pokaże , że te oszczędności 

wygenerujemy.     

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - mam pytanie odnośnie kredytu 

długoterminowego te 5.778.354,00  Zł to nie są wszystkie zobowiązania kredytowe. Jakie jest 

na dzień dzisiejszy wysokość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów? 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – na dzień dzisiejszy około 9.000.000 złotych na początku 

roku było 9.766.711,00 zł. 

Pytań, uwag i dyskusji nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego 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 otrzymała Nr XXIII /164/2013 

 

ppkt3b 

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
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Skarbnik Gminy Marcin Baran - – odczytał treść projektu uchwały oraz uzasadnił 

objaśnienia i rozdziały nadmieniając, że w związku z koniecznością przebudowy kotłowni i składu 

opału w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2012 

roku Gmina Janowice Wielkie wystąpiła w dniu 19.12.2012 Roku z wnioskiem do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wrocławiu o dofinansowanie wykonania 

powyższego zadania. W dniu 25 lutego 2013 roku Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW zostało 

przyznane Gminie Janowice Wielkie dofinansowanie w wysokości: - dotacja: 473.600,00 zł., - 

Pożyczka: 378.900,00 Zł. W związku z powyższym niezbędnym jest podjęcie przedmiotowej 

Uchwały. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu).  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  
Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „ przeciw ‘’i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – mam pytanie do Pana Wójta 

zabezpieczenie pożyczki będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową tak samo jak 

poprzednio.  Życzmy sobie żeby nic złego się nie stało w tym czasie, ale gdyby to, co będzie 

w tym In blanco, pieniądze ze sprzedaży czy co?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to są nieruchomości, działki. Chciałbym państwa uspokoić 

na przestrzeni ostatnich 2 lat zostały 2 weksle oddane. Nie dopuszczam innej możliwości po 

to jest to liczone, analizowane, po to przeżyliśmy trudny rok 2012 pełen oszczędności i 

pomału wychodzimy na prosta i zaczynamy sensownie funkcjonować.  

Pytań, uwag i dyskusji nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 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 otrzymała Nr XXIII /165/2013 

 

ppkt. 4. 

Uzupełnienia >>Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janowice 

Wielkie na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019”<< o erratę 

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

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

do wyłącznej kompetencji rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych 

ustawami do jej kompetencji. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 ze zm.), organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, 

sporządza gminne programy ochrony środowiska. Wedle art. 18 ust. 1 ww. ustawy program 

uchwala rada gminy. Program ten musi być zaktualizowany, w związku z powyższym została 

opracowana aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janowice Wielkie na 

2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019. W treści stanowiącej załączniki do uchwały nr 

XIX/128/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie 

aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Janowice Wielkie na lata 2012-2015 z 

perspektywą do roku 2019” znalazły się błędy, które winny zostać usunięte, co możliwe jest 

poprzez wprowadzenie przedmiotowej erraty, stąd potrzeba zatwierdzenia niniejszej uchwały. 

W załącznikach do uchwały uzupełniono podstawy prawne, dodano informację dotyczącą 

nowego systemu gospodarki odpadami, określono specyfikację dla ochrony siedlisk obszaru 

Natura 2000, zaktualizowano kwestię poszukiwania złóż rud polimetalicznych, dane o 

pogłowiu zwierząt gospodarskich wg GUS oraz wykaz aktualnych pomników przyrody, 
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wykreślono nieaktualne dane o firmie obsługującej wywóz pad łych zwierząt, wprowadzono 

do treści nazwy dla rezerwatów przyrody. Biorąc pod uwagę powyższe, jest zasadne podjęcie 

niniejszej uchwały. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu).  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „ przeciw ‘’i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Pytań, uwag i dyskusji nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

uchwały w sprawie uzupełnienia >>Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla gminy 

Janowice Wielkie na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019”<< o erratę 

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 otrzymała Nr XXIII /166/2013 

 

ppkt  5. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/93/2000 Rady Gminy w Janowicach    
Wielkich z dnia 4 grudnia 2000 roku – w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych 

lokali mieszkalnych 

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

Uchwała dotyczy dwóch spraw: ustalenia oprocentowania od kwoty wynikającej ze sprzedaży 

gminnego lokalu mieszkalnego na raty (dotychczas 2%) oraz stworzenia wyjątku od zasady 

rozliczania nakładów poniesionych na sprzedawany lokal w okresie przed transakcją. 

Praktycznie uchwała znosi dodatkową preferencje dla kupujących na raty (poza systemem 

bonifikat), do tej pory powodującą dodatkowe kredytowanie nabywców. Szacuje się, że w 

roku 2013 około 5 lokali może zostać nabytych na zasadach wynikających z zapisów 

proponowanej uchwały. Przykładowo w przypadku nabycia lokalu o wartości rzeczywistej 60 

tys. zł z bonifikatą 90%, wpłaty przez nabywcę pierwszej raty w wys. 25% ceny sprzedaży, 

rozłożeniu spłaty na okres 5 kolejnych lat, całkowite odsetki zgodnie z niniejszą uchwałą 

będą wynosiły 420 zł (zamiast 240 zł według uchwały obecnej). Tym samym uchwała z 

punktu widzenia budżetu gminy ma charakter przysparzający, choć skala przysporzenia jest 

niewielka z uwagi na fakt, że część lokatorów wykupuje lokale za gotówkę. Z uwagi na 

konieczność każdorazowego uzyskiwania zaświadczenia starosty o samodzielności lokalu, 

należy niejednokrotnie dokonywać nakładów zapewniających warunki przewidziane w 

prawie budowlanym dla lokalu samodzielnego (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie 

budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z 

pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych; przepis ten 

stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z 

przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne). W praktyce najczęściej najpierw trzeba 

zapewnić toaletę, żeby uzyskać zaświadczenie o samodzielności i poddać lokal procedurze 

sprzedaży. Na gminie, jako właścicielu lokalu ciąży organizacyjny i finansowy obowiązek 

dostosowania standardu lokalu do funkcji zaspokajania podstawowych potrzeb 

mieszkaniowych, jednak na podstawie dotychczasowej regulacji, w następstwie uruchomienia 

procedury sprzedaży koszt takich remontów (jak wszystkich z okresu ostatnich 5 lat) 

obciążałby nabywcę. Zapisów uchwały nie stosuje się do umów kupna-sprzedaży zawartych 

przed jej wejściem w życie.  

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu).  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  
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Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „ przeciw ‘’i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Pytań, uwag i dyskusji nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/93/2000 Rady Gminy w Janowicach    
Wielkich z dnia 4 grudnia 2000 roku – w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali 

mieszkalnych 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 otrzymała Nr XXIII /167/2013 

 

ppkt6.  
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 opróżnianie zbiorników    
Bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielkie 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – omówił zmiany do projektu uchwały nadmieniając, że 

w uchwale 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 opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielkie 

wprowadza się następującą zmianę:  

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Określa się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w wysokości:  

A) 180 złotych za 1 m3 plus należny podatek VAT – za niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne;  

b) 120 złotych za 1 m3 plus należny podatek VAT – za segregowane (gromadzone i 

odbierane w sposób selektywny) odpady komunalne.”  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określa w 

drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

odbioru nieczystości ciekłych (nie podlegają zmianie) oraz za odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Z powodu objęcia przez gminę 

systemem odbioru odpadów również nieruchomości niezamieszkałych, praktycznie uchwała 

może dotyczyć np. odpadów ponadnormatywnych wytwarzanych przez właścicieli 

nieruchomości.  Z uwagi na zastrzeżenia interpretacyjne, co do kwalifikacji uchwały nr 

XXI/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 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 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielkie, jako prawa miejscowego, uchwala 

została skierowana do głosowania po raz kolejny. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu).  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  
Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „ przeciw ‘’i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Pytań, uwag i dyskusji nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z 
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dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielki 
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 otrzymała Nr XXIII /168/2013 

 
ppkt.7 

Zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w 

sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 

na terenie Gminy Janowice Wielkie 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – przedstawiony projekt uchwały  

 Nadmienił, że w uchwale niniejszej zmienia się wyłącznie przepis dotyczący wejścia w życie 

uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy 

Janowice Wielkie, w związku z kwalifikacją tematyki, jako prawa miejscowego. 

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu).  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  
Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „ przeciw ‘’i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Pytań, uwag i dyskusji nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 

grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie 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 otrzymała Nr XXIII /169 /2013 

 

 Ad. 8 Interpelacje i zapytania  

Radny Jacek Gołębski – mam pytanie podjęliśmy uchwałę odnośnie wzięcia kredytu na 

ewentualne pokrycie kosztów związanych z nowa kotłownia w GZS. Tak jak już Wójt 

powiedział będzie projekt i będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie kotłowni. Zgłaszam to 

powtórnie żeby jednak dużo wcześniej przedstawić radzie ten projekt przed przetargiem. 

Wszystkie wyliczenia, jaki będzie opał i czy my osiągniemy zysk i korzyści. Czy my 

będziemy mogli uniwersalnie sterować paliwem? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – w ramach ochrony środowiska mamy zgodę na kotłownie z 

zastosowaniem paliwa Pelle bądź Eko groszek. Było już tyle rozmów o tym, i już 

informowaliśmy. Rozmawiałem z wykonawcami mówili, że Pelle piece są tańsze i trwalsze. 

Dobrym rozwiązaniem jest to, że w tym samym czasie też PDPS będzie zmieniał kotłownie. 

Myślę, że będę mógł dogadać się z Panią Dyrektor bądź też poprzez Starostę żeby podpisali 

porozumienie i moglibyśmy robić wspólny przetarg na dostawę paliwa. Mogę powiedzieć 

tylko wstępnie, że zbiorniki na Pelle wstępnie projektowane są na zewnątrz budynku i 

zasypywane to będzie przy takiej pojemności zbiorników w potrzebie zapotrzebowania w 

sezonie zimowym dostawy będą musiały być około raz bądź dwa razy na trzy tygodnie będzie 

musiał przyjechać samochód bądź cysterna. Wszystko to odbywać będzie się na zewnątrz i 

tankowanie będzie z tego miejsca, gdy będzie już naprawiony ten mur oporowy. Wszystko 

wskazuje na to i do tego dążymy żeby połączyć jedno z drugim i wszcząć te inwestycje i żeby 

to naprawdę fajnie zagrało. A jak to wyjdzie w rzeczywistości ciężko w tej chwili powiedzieć. 

Radny Radosław Czaja - zapytał czy droga w Radomierzu zostanie przeprojektowana czy 

będzie budowana w takiej technologii, jaki był projekt.  
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Wójt Gminy Kamil Kowalski – tak będzie przeprojektowana w tej chwili Pan Chrząstowski 

spotyka się z projektantem w terenie, ponieważ jest tam kwestia paru korytek ściekowych. 

Ostatnio jeszcze doszedł jeden przepust w okolicach pani Bogusi i Pana Sobolewskiego, 

poniżej który jest tam zerwany. Ponadto wpłynął wniosek od mieszkańca, że wybija tam 

jakieś źródełko i zalewa drogę. Wystąpił z prośbą o doprojektowania tej sprawy.   Droga 

wykonana będzie na podbudowie betonowej jak również ulice Pionierska w Janowicach 

Wielkich.  Uważam Panie radny o ile są jeszcze jakieś zgłoszenia pomysły od mieszkańców 

to dajcie, bo to jest już ostatnia chwila. W pierwszych tygodnia kwietnia zawieszamy 

przetargi.   

Radny Romuald Łaski – chciałem nawiązać do starej sprawy. Ponad półtora roku temu tj: 

04.08.2012roku wystąpiłem do Pana Wójta z interpelacją żeby z właścicielem byłego stawu 

przy remizie strażackiej na ulicy Sportowej załatwić żeby właściciel ustawił barierę ochronną 

przed kilku metrową skarpą. Tak się stało, że parę tygodni później Wójt znalazł właściciela 

tego byłego stawu i wystąpił z pismem, w którym to gmina zaproponowała pomoc przy 

postawieniu takiej balustrady. Trzy dni temu widziałem przy tej skarpie nie stoi nic, czyli 

właściciel tego stawu olał Pana Wójta, Radę i nie zrobił nic. Chciałbym tutaj zwrócić się do 

Pana Wójta z prośbą, żeby nie pozwolił na to, żeby z Wójta i Rady, co niektórzy robili zwykłe 

kpiny. Gdyby ktoś tam wpadł i skręcił kark to pewno by dawno bariera stała. Skoro nic tam 

się do tej pory nie wydarzyło to właściciel nie kiwnął palcem i niczego tam nie ma. Myślę, że 

w miarę możliwości żeby jakimiś kanałami dotrzeć do właściciela, bo to jest mieszkaniec 

Jeleniej Góry ul PCK 3/2, że można go w jakiś sposób zmusić żeby zabezpieczył swoje 

posesje prze ewentualnym wypadkiem.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - ja również składam ponowny wniosek. 

Podejmowaliśmy temat, żeby kanał dopływowy do elektrowni wodnej przy byłej Fabryce 

Papieru był w jakiś sposób ogrodzony. Gro ludzi chodzi tamtędy na skróty i nie jest tam 

zabezpieczone. Tam już było kilkanaście ofiar. Dobrze by było żeby właściciel tej elektrowni 

wziął się do tej roboty. Tam było ogrodzenie metalowe słupki i rury metalowe. Uważam, że 

należałoby zobowiązać właściciela do wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia terenu przed 

nieszczęśliwym wypadkiem.  

Radny Dariusz Podkański - zapytał czy w tym roku będzie wykonywany dalszy ciąg tej 

drogi w Trzcińsku i w związku z tym mam prośbę od mieszkańców żeby poszerzyć zakręt, 

nadsypać jadąc do Górki.  

Radny Marek Kusz – powiedział, że mamy pierwszy dzień wiosny i Pan Wójt wspominał, 

że zakupiona jest zagęszczarka i w miarę możliwości będzie łatanie dróg. Mam taka prośbę 

poniżej Państwa Kopczyńskich droga jest załamana tak jakby załamana na pół. Prawa strona 

obsunęła się lewa jest trochę wyżej. Proszę żeby przy łataniu dróg, jeżeli będzie to tylko 

możliwe poprawić stan załamania tej drogi. 

Radny Andrzej Uss- w tamtym roku zgłaszałem pomysł nad oszczędnościami w gminie żeby 

przeanalizować dostarczanie energii dostałem odpowiedź od władz gminy, że się nie da itd. 

Cieszę się, że udało się zorganizować taki przetarg i, że będziemy mieli tańszy prąd i, że 

wrócimy do całonocnego oświetlania ulic. Może będziemy mogli jeszcze wskazać montaż 

kilku punktów świetlnych. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jeżeli infrastruktura zapewniająca dostawę energii nam 

pozwoli to jasne, że tak. Nie przypominam sobie żebyśmy mówili, że nie ma szans na 

przetarg i, że jesteśmy za małą gminą. Mówiłem o tym, że mamy umowy do końca roku, 

której i tak musimy funkcjonować i tak jak było mówione, że z momentem jak tylko umowy 

będą wygasać to będziemy szukać i przystępować i tak jak powiedziałem i tak to zrobiliśmy.  

Naturalnie, jeżeli wszystko okaże się tak ładnie jak jest na papierze, bo my musimy zobaczyć 

czy nie pojawia się jakieś utrudnienia ze strony energetyki np. dotyczących punktów 

świetlnych, słupów itd. Jestem przekonany, że od czerwca będziemy mogli wrócić do 

całkowitego całonocnego oświetlania naszej gminy. Naturalnie w oparciu o funkcjonowanie 

tych czujników astronomicznych. W obecnej chwili są projektowane dwa punkty świetlne: 
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Miedzianka gdzie mieszkańcy czekają od wielu, wielu lat i również zakończymy temat na 

ulicy Krótkiej w Janowicach Wielkich gdzie, bez jakiegokolwiek projektu bez przetargu o tak 

tylko zostały rzucone kable i my musieliśmy negocjować z wykonawcą żeby uprawomocnić 

całość tematu. A w tym roku mamy uwzględnione w budżecie gminy żeby to wykonać.  

Radny Andrzej Uss- w maju ubiegłego roku rozmawiając z Sekretarzem Gminy o tych 

propozycjach padło takie stwierdzenie, że się nie da, bo to jest skomplikowane, rozdrobnieni 

odbiorcy. Ale zamykam już ten temat. W ubiegłym tygodniu byłem w naszej zaprzyjaźnionej 

gminie Bruchhausen Vilsen i tam od wjazdu do tej gminy widać, że oni współpracują, że coś 

się w tej gminie dzieje. Tablice stoją, w urzędzie coś jest są strony internetowe. Czy my 

współpracujemy z nimi czy ta współpraca przebiega tylko w jakimiś kierunku czy ona 

zamarła? Może by można było zorganizować naszym mieszkańcom tam jakieś prace 

sezonowe i wrócić do pomysłu, który funkcjonował przed laty. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o współprace urzędu z 

urzędem praktycznie mówiąc nie istniała taka współpraca. Jest to ostatnia z rzeczy, za która 

się wezmę, ponieważ mam dużo, dużo pilniejszych i ważniejszych spraw. Współpraca, o 

której wiem funkcjonuje i jest ona w ramach Stowarzyszenia Mieszkańcy Gminie. Powiem 

tak jest to partnerstwo trudne, bo poza partnerstwem dla gminy nic nie można wyciągnąć. 

Gminę, jako gminę partnerską przygraniczną, z którą możemy korzystać z funduszy z 

programu należałoby bezwzględnie zadbać. Jeżeli znajdę czas miałbym poświęcić na chwilę 

obecną wysiłki i prace w kierunku gminy partnerskiej to myślę, że na dzień dzisiejszy to 

szukałbym po stronie czeskiej. Jest to pas przygraniczny 80 km a nie 800 km. I to jest ta 

różnica. Całość spraw, w których uczestniczyłem była organizowana przez Stowarzyszenie 

Mieszkańcy Gminie. 

Radny Dariusz Podkański – Już zwracałem się do Pana odnośnie punktów świetlnych.  

Gdyby to było możliwe teraz zamontować punkt świetlny miedzy sklepem a lipą. 

Odpowiedział mi Pan, że jeżeli będzie poprawa finansową w gminie to teraz czy nie można 

by wziąć tego pod uwagę. Tam jest bardzo niebezpiecznie na tym odcinku. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – dziękuje za przypomnienie i nie ukrywam, że temat ten 

weźmiemy pod uwagę.  

Radny Jacek Gołębski - ja mam takie pytanie odnośnie tego przetargu na tą energię jak 

wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te lampy na ul. Kolejowej. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – to, co jest kolejowe nie braliśmy pod uwagę i to, co jest 

energetyki tez nie braliśmy pod uwagę. Wzięliśmy wszystkie, które są stricte nasze. 

Mecenas Janusz Konkol – ( wypowiedź trudna do odsłuchania)  

Radny Paweł Pawłowicz – miałem pytanie odnośnie dróg, ale Pan Wójt w połowie 

wyprzedził moje pytanie i cieszę się bardzo, że uda się zrobić te chodniki przy ul. 

Demokratów do Zamkowej. Ale mam drugie pytanie czy te drogi na podbudowie betonowej 

ich gwarancja będzie wydłużona. Bo po to robimy podbudowę betonowa żeby ciężki sprzęt 

po nich jeździł.  Czy ta gwarancja będzie inaczej wyglądała niż np.; na ulicy Demokratów 

gdzie tej podbudowy nie będzie?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – nie sprawdzałem, ale nie sądzę, żeby przewidywało prawo 

budowlane w oparciu o inną technologię możliwość przedłużenia gwarancji. Sprawdzimy i o 

ile będzie można takiego zapisu dokonać to na pewno to uczynimy.  

Radny Jacek Gołębski – przypominam sobie, że przy przetargach można dodać punkty za 

gwarancje. Nie wiem czy coś takiego dalej istnieje. 

Radny Marek Kusz- nawiązując jeszcze do latarni, jeżeli będą wykonywane te dwa punkty 

świetlne na Miedziance czy byłaby wówczas taka możliwość wykonania 3 punktu świetlnego 

w lasku, przez który ludzie tam przechodzą. Tam jest bardzo ciemno. Jest to tam jak schodzi 

się z Miedzianki gdzie skręca się do BUDEWIKO. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - może się okazać, że samo przeciągniecie kabla zasilającego  

Będą takie pieniądze jak by zrobił całą ulice Krótką. Na Miedziance jest już gotowa 

dokumentacja. 
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Radny Michał Poleszko - mam dwie sprawy. Pierwsza to czy w umowie z firma, która 

odśnieżania jest zawarte jakieś ubezpieczenie na ewentualne szkody, które ta firma wyrządza. 

Pytam się, dlatego, że koło mojej posesji w momencie, kiedy Pan odśnieżał koparką uszkodził 

murek oporowy przy przepuście. Czy oni w swoim zakresie będą naprawiać? Drugi pytanie to 

drogi gminne INKOBD każdą studzienkę obsypywał grysem zabezpieczając przed 

zniszczeniem. W obecnej chwili firma odśnieżająca zgarnęła ten grys nie ma śladu. Jeszcze 

jedno miesiąc temu zgłaszałem Panu Chrząstowskiemu, że koło mnie jest lampa, która w 

ogóle nie świeci. Coś tam było robione, ale dalej nie świeci.  

 

Ad.9. 

Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXII sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński zapytał czy wszyscy radni otrzymali 

odpowiedzi na złożone wnioski i interpelacje z poprzedniej sesji.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – otrzymałem 3 wnioski pisemne od: 

Radnego Romualda Łaskiego, Pawła Pawłowicza i radnego Andrzeja Uss. Na wszystkie 

wnioski odpowiedziałem i powiadomiłem zainteresowanych radnych jak również Radę 

Gminy. Wójt pokrótce omówił wnioski.(  Wypowiedź trudna do odsłuchania) W związku z 

tym do niniejszego protokołu dołączono odpowiedzi pisemne, które zostały przekazane 

radnym 
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Pytań i uwag nie stwierdzono. 

 

 Ad.10 

Sprawy różne 

Radny Marek Kusz – powiedział, że bardzo często mieszkańcy gminy pomimo otrzymanych 

informatorów, w którym to było szczegółowo opisane na temat segregowania śmieci dopytują 

się gdzie mają składować popiół. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – był taki pomysł żeby firma obsługująca termin w okresie 

zimowym dostarczyła metalowe pojemniki na popiół i ten popiół zabierał. Na dzień dzisiejszy 

nie ma jeszcze pomysłu, co robić z tym popiołem. Na chwile obecną będzie popiół 

wsypywany do kubła z odpadami mieszanymi. Liście składować będziemy do pojemników 

brązowych. 

 

Ad.11 

Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – nadmienił, że następna sesja o ile nie 

będzie żadnych uchwał do podjęcia to będzie to sesja absolutoryjna z wykonania budżetu 

gminy Janowice Wielkie za 2012roku i informacja o stanie mienia komunalnego gminy. 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o podanie tematu, który byłby podstawowy i 

uważam, że takim tematem jest wykonanie uchwał za poprzedni rok. To jest sprawa 

statutowa. Jest zapisane, że raz w roku Wójt składa sprawozdanie z realizacji uchwał 

podjętych w roku sprawozdawczym. W tym przypadku to za rok 2012.  

Radny Bogdan Kamiński – szczegółowe omówienie zmiany sposobu ogrzewania w szkole 

w formie informacyjnej.  

Radny Romuald Łaski – analiza wniosków i interpelacji złożonych przez radnych za rok 

2012.  

Więcej wniosków nie stwierdzono. 

 

Ad.12. 

Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy  
Przewodniczący Rady Gminy w Janowicach Wielkich zapytał, czy ktoś z radnych chciałby 

wnieść poprawki do protokołu z XXII sesji Rady Gminy 
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Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

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

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

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 10 radnych.(Radny Radek Czaja opuścił 

salę obrad). Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad.13 

Zamknięcie obrad XXIII 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 o 16:00 dokonał zamknięcia XXIII sesji 

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

uczestnictwo w obradach. 

Na zakończenie przypomniano radnym o terminowym składaniu oświadczeń majątkowych. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 
 


