
 PROTOKÓŁ   NR. XXVI/ 2013 
z  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
z dnia 19 sierpnia 2013 roku ( poniedziałek) 

                                                                                godz.11.00 
 
 

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  10 radnych, co 
stanowi  quorum do podejmowania uchwał.  Po stwierdzeniu prawomocności  obrad Przewodniczący 
Rady Gminy o godz. 11.00 rozpoczął obrady. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński  przedstawił porządek obrad, który radni 
otrzymali przed sesją wraz z materiałami sesyjnymi w  następującym brzmieniu: 
1.Otwarcie XXVI sesji  Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 
2.Stwierdzenie quorum. 
3.Podjęcie uchwał. 
        1.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok. 
        2.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku 
        W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013- 2025 
        3.w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/165/2013 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 
        21 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 
        4.w sprawie zmiany uchwały nr. XXI/150/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 
        28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  
        odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
4.Informacja Wójta w sprawie zamierzeń inwestycyjnych na terenie po byłym basenie w Janowicach 
Wielkich. 
5. Zamknięcie XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy. 
 
       Radny Paweł  Pawłowicz złożył prośbę o zmianę porządku obrad. Wnioskował, aby obrady 
zacząć  od informacji Wójta w sprawie zamierzeń inwestycyjnych na terenie po byłym basenie w 
Janowicach  Wielkich. Przewodniczący i radni zaakceptowali wniosek radnego Pawła Pawłowicza.  
       Wójt przedstawił plany zagospodarowania terenu po basenie w Janowicach Wielkich. 
Miałoby się tam znajdować centrum spotkań dla osób w różnym wieku. Zaplanowano budowę sceny, 
alejek, fontanny, miejsc parkingowych. Znajdowały by się tam stoły pingpongowe, miejsce do 
uprawiania gry boule, przyrządy do ćwiczeń, ławeczki. Poinformowano o źródłach finansowania- LGD 
Duch Gór oraz wkład własny gminy.  Projekt uzyskał akceptację Grupy Odnowy Wsi Janowic Wielkich. 
Aktualnie gmina wyłoniła architekta, który stworzył koncepcję przestrzenną . Wójt stwierdził, że 
wielokrotne próby sprzedaży nie  przyniosły efektu i dalsza sprzedaż po okazyjnej cenie jest 
nieopłacalna oraz że obiekt od lat ulegał zniszczeniu i obecnie jest ruiną, która zagraża 
bezpieczeństwu . 
 
   Ad.3.1 

Na wniosek Wójta Skarbnik przedstawił projekt uchwały: Zwiększa się dochody majątkowe 
ogółem o kwotę 136.785,00 zł., z czego:  z tytułu zwiększenia planowanej dotacji od 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę kotłowni i 

składu opału w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich w dziale Oświata i wychowanie (Dz. 
801 R. 80101 § 6280) o kwotę 126.285,00 zł.,z tytułu uzyskania pomocy finansowej w formie 
refundacji wydatków majątkowych planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania pn. 
Poszerzenie funkcji terenu rekreacyjnego w miejscowości Komarno poprzez dobudowanie placu 
zabaw w dziale Kultura fizyczna (Dz. 926 R. 92695 § 6300) o kwotę 10.500,00 zł. Zwiększa się dochody 
bieżące ogółem o kwotę 153.000,00 zł., z czego: w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona 
środowiska (Dz. 900 R. 90002 § 0690) o kwotę 150.000,00 zł. tytułem urealnienia planowanych 



dochodów w związku z realizacją przez Gminę Janowice Wielkie zadania w zakresie wywozu i 
zagospodarowania odpadów komunalnych, w dziale Kultura fizyczna (Dz. 926 R. 92695 § 6300) o 
kwotę 3.000,00 zł z tytułu uzyskania pomocy finansowej w formie refundacji wydatków bieżących 
planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania pn. Poszerzenie funkcji terenu 
rekreacyjnego w miejscowości Komarno poprzez dobudowanie placu zabaw. Zwiększa się wydatki 
bieżące ogółem o kwotę 282.500,00 zł., z czego: w rozdziale Urzędy Gmin (Dz. 750 R. 75023 § 4210) 
o kwotę 10.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód (Dz. 900 R. 90001 § 4300) o kwotę 122.500,00 zł. w związku z niedoszacowaniem 
wartości kosztów usług odbioru nieczystości płynnych ze wsi Komarno, w dziale Gospodarka 
Komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900 R. 90002 § 4300) o kwotę 150.000,00 zł. tytułem 
urealnienia planowanych wydatków w związku z realizacją przez Gminę Janowice Wielkie zadania w 
zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
 

Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę 39.000,00 zł., z czego: w rozdziale 
Oświetlenie ulic, parków i dróg (Dz. 900 R. 90015 § 4210) o kwotę 18.000,00 zł. na zakup materiałów i 
wyposażenia, w dziale Kultura fizyczna (Dz. 926 R. 92695 § 4300) o kwotę 21.000,00 zł. na zakup 
usług pozostałych. 
 

Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 443.430,00 zł., z czego:  w dziale 
Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700 R. 70095 § 6060) o kwotę 45.930,00 zł. na wydatki planowane do 
poniesienia w roku 2013 na zakup ciągnika rolniczego, przyczepy i dodatkowego osprzętu, w dziale 
Oświata i wychowanie (Dz. 801 R. 80101 § 6050) o kwotę 283.000,00 zł. z tytułu zwiększenia 
planowanych wydatków współfinansowanych z dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę kotłowni i składu opału w Gminnym Zespole Szkół 
w Janowicach Wielkich, w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Dz. 900 R. 90004 § 
6050) o kwotę 55.500,00 zł. w związku z planowanymi wydatkami na zagospodarowanie terenu z 
elementami małej architektury na działce nr 301/4 w Janowicach Wielkich (teren byłego basenu), w 
rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg (Dz. 900 R. 90015 § 6050) o kwotę 38.000,00 zł. w związku z 
planowanymi wydatkami na modernizację i montaż oświetlenia ulicznego we wsiach: Miedzianka, 
Mniszów i Janowice Wielkie, w dziale Kultura fizyczna (Dz. 926 R. 92695 § 6300) o kwotę 21.000,00 zł. 
w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. Poszerzenie funkcji terenu 
rekreacyjnego w miejscowości Komarno poprzez dobudowanie placu zabaw. Zmniejsza się wydatki 
majątkowe ogółem o kwotę 296.137,00 zł., z czego: w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
(Dz. 900 R. 90001 § 6050) o kwotę 296.137,00 zł. w związku z ograniczeniem rozmiaru planowanych 
na rok 2013 prac w zakresie kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej dla Janowic Wielkich i 
Trzcińska. Dokonuje się stosownych zmian w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej w zakresie 
powyżej opisanych zmian. Zwiększa się wartość przychodów budżetu o kwotę 101.008,00 zł. w 

związku z uzyskaniem pozytywnej akceptacji wniosku o udzielenie, wyższej niż we wniosku 

pierwotnym, pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Wrocławiu na realizację przebudowy kotłowni  i składu opału w Gminnym Zespole Szkół w 
Janowicach Wielkich zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2012 roku. Źródłem spłaty pożyczki  będą 
dochody własne gminy oraz oszczędności w wydatkach na ogrzewanie budynków Gminnego Zespołu 
Szkół. W związku z powyższym dokonuje się zmian w załącznikach 4A i 4B Uchwały Budżetowej na 
2013 rok nadając im brzmienie jak w załącznikach nr 4A i 4B do niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Paweł Pawłowicz ogłosił 

opinię komisji. Komisja zaakceptowała projekt uchwały. 
 

Radny Andrzej Uss zapytał o koszt zakupu ciągnika z osprzętem. Skarbnik podał sumę. Radny 
Uss zapytał jeszcze o miejsce montowania nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy. Zadał  
też  pytanie kiedy będzie oświetlona ulica Leśna. Skarbnik podał usytuowanie nowych punktów  
oświetleniowych, a Wójt wyjaśnił, że następna będzie brana pod uwagę ulica Leśna. 
Radna Bożena Dyduch zadała pytanie, o co chodzi w uchwale, która mówi o zwiększeniu wydatków  



w związku z niedoszacowaniem wartości kosztów usług odbioru nieczystości płynnych ze wsi  
Komarno. Wójt wyjaśnił ,że studnie kanalizacyjne w Komarnie są nieszczelne,  faktury są wyższe od 
czerwca br. i gmina podała do sądu wykonawcę wadliwych studni. Radna Bożena Dyduch zapytała o 
finansowanie realizacji Placu Zabaw w Komarnie. Wójt wyjaśnił, że pieniądze pochodzą z Urzędu 
Marszałkowskiego i z funduszy sołeckich. Radny Szymon Młodziński zadał pytanie czy prace związane 
z oświetleniem w Mniszkowie będą zakończone do końca sierpnia. Wójt odpowiedział, że powinny 
być zakończone. Radny Radosław Czaja zapytał jaka jest różnica w odczycie liczników po 
zamontowaniu wadliwych studni. Wójt odpowiedział, że różnica jest ogromna i niemożliwe jest, aby 
tak dużo nieczystości płynnych mogło pochodzić z nieruchomości wsi Komarno. 
 

Uchwałę poddano głosowaniu. Oddano 8 głosów za, 1 głos przeciw i 1 głos był wstrzymujący . 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił, że uchwała została przyjęta. 
 
      Ad.3.2 

Na prośbę Wójta Skarbnik przedstawił uzasadnienie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2013- 2025: 
 
             Dane zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025 zostały 
opracowane przy założeniach ogólnych i prognostycznych w zakresie dochodów i wydatków, które 
zostały opisane w objaśnieniach zawartych w Uchwale nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku 
oraz w Uchwale nr XXIV/171/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Niniejszą uchwałą dokonuje się 
aktualizacji wartości planowanych dochodów i wydatków na 2013 rok po uwzględnieniu zmian w 
budżecie gminy wg stanu na dzień 19 sierpnia 2013 roku. Nadto, w związku z planowanym 
zwiększeniem wartości pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Wrocławiu na realizację przebudowy kotłowni  i składu opału w Gminnym Zespole Szkół w 
Janowicach Wielkich zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2012 roku, zwiększa się wartość 
przychodów budżetu w roku 2013 oraz wartość rozchodów w latach 2014 – 2017, tj. okresie spłaty 
pożyczki. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz wyjaśnił, że 
projekt został zaakceptowany przez Komisję. Radni nie podjęli dyskusji i Przewodniczący Szymon 
Młodziński rozpoczął głosowanie. Za przyjęciem uchwały było 8 głosów, 2 głosy wstrzymały się. 
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została przyjęta. 
 
Ad.3.3 

Na prośbę przewodniczącego Rady Gminy Szymona Młodzińskiego Skarbnik uzasadnił 
konieczność zmiany uchwały w sprawie zaciągniętej pożyczki terminowej:  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 toku procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy na dostawę i 
wykonanie przedmiotowego zadania, najtańszą ofertą okazała się oferta na kwotę 1.199.771,91 zł., 
znacznie przewyższająca zakładany koszt przedstawiony wnioskiem o dofinansowanie z dnia 
19.12.2012 roku.   

 
W związku z powyższym Gmina Janowice Wielkie wystąpiła w dniu 01 lipca 2013 roku do 

WFOŚiGW z wnioskiem o zwiększenie wartości dotacji i pożyczki przeznaczonych w przedmiotowe 
zadanie. Gmina Janowice Wielkie otrzymała pozytywną akceptację wniosku i uzyskała zapewnienie o 



dofinansowaniu w wysokości: dotacja: 599.885,00 zł., pożyczka: 479.908,00 zł. W związku ze 
zwiększeniem planowanej kwoty pożyczki niezbędnym jest podjęcie przedmiotowej Uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz wyjaśnił, że 
uchwała została zaakceptowana przez Komisję. Przystąpiono do głosowania : 8 głosów było za, 2 
głosy wstrzymujące się . Przewodniczący ogłosił, że uchwała została przyjęta. 
 
Ad. 3.4 

Przewodniczący Szymon Młodziński poprosił Sekretarza o wypowiedź o zmianie uchwały w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości: 
 

Wedle art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminie 

przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. 

Zgodnie z art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach: Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia 

oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała 

zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.  

 

Zmiana wzorów deklaracji następuje w związku z sygnalizowanymi zastrzeżeniami 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu co do zapisu w części normatywnej uchwały Rady 
Gminy w Janowicach Wielkich nr XXV/177/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/150/2012 Rady 
Gminy Janowice Wielkie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Załączniki do niniejszej uchwały 
mają podobne brzmienie jak załączniki do uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr 
XXV/177/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/150/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – różnica natomiast 
polega na sformułowaniu dyspozycji przepisu wprowadzającego załączniki. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz ogłosił 
pozytywną opinię komisji. Uchwałę poddano głosowaniu. Oddano 10 głosów za, 0 głosów 
wstrzymujących, 0 głosów przeciwnych. Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński ogłosił, że 
uchwała została przyjęta. 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję. Na tym 
protokół zakończono. 
 
Protokołowała:                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 
Hanna Pisarska-Rogowska                                                                                 Szymon Młodziński 
 


