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                                                                   PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia  30 grudnia 2013 roku ( Poniedziałek) 

godz. 10
00 

 

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

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

Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 15 

radnych udział wzięło 12 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 

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

 rozpoczął obrady. Serdecznie 

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

Mecenasa, Sekretarza Gminy, Sołtysów i przedstawiciela 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 XXIX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

   2) Stwierdzenie quorum. 

   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) Podjęcie uchwał w sprawie:   

 1. .Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 

     a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

     b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

      .  c) opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury Komunalnej o projekcie uchwały    

         Budżetowej 

     d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 

     e)  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej  

 2.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014-2025 

 3.Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii. 

 4.Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013rok 

      5.Wyrażenia zgody na dzierżawę oraz określenia jej zasad względem nieruchomości  

          należącej do Gminy Janowice Wielkie na rzecz wnioskujących   

   6) Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonych    

         kontroli       

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

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

   9) Sprawy różne. 

 10) Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

 11) Przyjecie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. 

 12) Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy  

                                                                                                
                                                                                                                               
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał, czy ktoś chciałby wnieść 

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



też, że 27 grudnia2013r odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Komunalnej Rady Gminy, na którym to omawiano i analizowano przedmiotowe uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - zwrócił się z prośbą o przesunięcie Pkt. 

6 przed podjęciem uchwał z uwagi na to, że będę referował ten temat a niewykluczone, że 

zmuszony będę zwolnić się z części dzisiejszej sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - z uwagi na ważność uchwały 

budżetowej temat ten będzie mógł być rozpatrzony po podjęciu uchwały budżetowej. O ile 

nie stwierdzę sprzeciwu to pkt.6 przesuniemy po omówieniu i podjęciu uchwały budżetowej. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - wnioskowała o wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 

rok 2014.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – otwieram dyskusję, Jeżeli nie ma 

głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Pani Radnej Iwony 

Niedżwiedzińskiej w sprawie zmiany w budżecie na 2014rok 

 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 Panią Iwonę Niedźwiedzińską. 

 

Ad.2  
Stwierdzenie quorum  

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

obradach uczestniczy 12 radnych, nieobecni radni to:   

- Dariusz Górnicki 

- Krzysztof Dziedzic 

- Bożena Dyduch 

                                                                                                                         - załącznik Nr 1 – 

 

Ad.3 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady 

Gminy w okresie międzysesyjnym od 7 listopada 2013 roku do 27. grudnia 2013roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że w tym okresie 

otrzymaliśmy od Pana Wójta odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje. Nadmienił 

również, że każdy radny, który zgłaszał wniosek bądź interpelacje również otrzymał 

odpowiedź. Odnośnie otrzymanych odpowiedzi możecie państwo wypowiedzieć się w pkt.7   

22.11.2013 r otrzymaliśmy pismo od Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o treści: 

Uprzejmie informuję o konieczności podjęcia przez Radę Gminy Janowice Wielkie działań 

związanych z wygaśnięciem mandatu radnego Jacka Adama Gołębskiego na podstawie art. 

190 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2010 roku, Nr 176, poz.1190 ze zm.) 

Orzeczeniem Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2013roku Sygn. akt II Aka 

223/13 Pan Jacek Adam Gołębski został pozbawiony prawa wybieralności w związku ze 

złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. 

05.12.2013r otrzymaliśmy pismo od Wojewody Dolnośląskiego podpisanego przez Z-ce 

Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Grzegorza Ninarda, w którym to pyta czy Rada 

Gmina podjęła działania w związku z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 

9 sierpnia 2013roku. Nadmienia też, że Rada Gminy zobowiązana jest do stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego najpóźniej w trzy miesiące od wystąpienia powyższej 

przyczyny wygaśnięcia mandatu. Prosi również o informację, czy wspomniane orzeczenia 

Sądu zostało doręczone Radzie Gminy oraz o wskazanie daty jego doręczenia. Ja w tym 

samym dniu udzieliłem odpowiedzi do Wojewody Dolnośląskiego informując, że informację 

o konieczności podjęcia przez Radę Gminy Janowice Wielkie działań związanych z 

wygaśnięciem mandatu radnego Jacka Adama Gołębskiego na podstawie art. 190 ust.1 pkt 3 

ustawy z dnia 16 lipca 1998roku - Ordynacja wyborcza do rady gmin, rad powiatów i 



sejmików województw(Dz. U. z 2010roku, Nr 176, poz. 1190 ze zm) otrzymała od Komisarza 

Wyborczego w Jeleniej Górze w dniu 22 listopada 2013 r. Na prośbę Przewodniczącego Rady 

Gminy Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze przesłał e-mailem orzeczenie Sądu 

apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2013 ( Sygn.. akt. II Aka 223/13) w dniu 2 

grudnia 2013roku. Uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Adama 

Gołębskiego Rada Gminy Janowice Wielkie rozpatrzy w miesiącu styczniu 2014roku. Więcej 

na ten temat przedstawię w pkt.10 Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich.. 

Ad.4  

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym od 7.11.2013 do 

27.12.2013r 

Wójt Gminy Kamil Kowalski przedstawił najważniejsze tematy. Infrastruktura głównie 

tematy związane z rozruchem kotłowni w szkole. Małe i drobne problemy z kotłem 3 setką. 

Na dzień dzisiejszy jest już wszystko usunięte i funkcjonuję. Wszystkie usterki usunięto w 

ramach gwarancji. Sfinalizowana została z przelaniem na nasze konto sprzedaż Wodnikowi 

sieci kanalizacyjnej ul. Kaczawskiej za 400 tys brutto. W międzyczasie rzeczoznawca 

dokonał wyceny naszego starego ciągnika i będziemy się starali próbować sprzedać po 

nowym roku. Stary ciągnik wyceniono na 19 tys. złotych. Dokonane zostało ostateczne 

rozliczenie hydrantów z UMWD. Ochrona Środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie 

sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko: do ponownego rozpatrzenia, którego 

efektem będzie obowiązek sporządzenia oddziaływania na środowisko, dotyczy to sprawy 

zgody na poszukiwanie rud polimetalicznych na terenach Mniszkowa i Miedzianki wydłuża 

to znacznie całość procedury. Jeżeli chodzi o sprawy społeczne to jedna interwencja Ośrodka 

Pomocy Społecznej w sprawie owdowiałej, samotnej mieszkanki z Radomierza, która po 

śmierci partnera straciła możliwość dalszego pobytu w mieszkaniu dosyć trudna sytuacja 

udało nam się zażegnać na przestrzeni jednego popołudnia mieszkanka została przyjęta do 

szpitala. Jest to osoba z meldunkiem poza naszą gminą. Po wyjściu ze szpitala osobą tą 

zajmie się już właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem 

zameldowania. Zakończona została obsługa świetlicy OSP przez Urząd Gminy ( chodzi tu o 

salkę internetową) w związku z upływem okresu obowiązkowego utrzymania świetlicy i 

niewielkim zainteresowaniem mieszkańców. Wziąłem udział w sesji Rady Gminy w Jeżowie 

Sudeckim w sprawie operatorstwa spółki Wodnik na ich terenie. W związku z tym będę prosił 

Pana Przewodniczącego naszej Rady Gminy o przystąpieniu do takich rozmów w styczniu z 

Prezesem Jastrzębskim i pracownikami Wodnik żeby omówili, jaki jest pomysł i na czym to 

miało polegać to operatorstwo. Odnośnie kadr zatrudniony został po drugiej procedurze 

naboru. Ponieważ po pierwszym naborze osoba, która wygrała całą procedurę naboru nie 

podjęła pracy i nie podpisała z nami umowy była to osoba z Jeleniej Góry. Po drugiej 

procedurze naboru był większy odzew mieszkańców naszej gminy. Został zatrudniony 

pracownik ds. inwestycji gminnych Pan Artur Górnicki. Odbyła się rozprawa w Sądzie 

apelacyjnym w sprawie Dawidowicz przeciwko gminie Janowice Wielkie. Sąd w całości 

zmienił wyrok pierwszej instancji i przyznał rację gminie. Odnośnie kontroli odbyła się 

kontrola Starostwa Powiatowego dotycząca zadań z zakresu obrony cywilnej. Bez zastrzeżeń. 

Trwa kontrola poodbiorowa WFOŚ dotycząca nowej kotłowni w szkole. Spotkania: Odbyło 

się 48 spotkań umówionych plus dodatkowe codzienne. Ważniejsze spotkania to spotkanie z 

KWPSP we Wrocławiu w sprawie nowego wozu dla straży pożarnej wraz z Prezesem 

Janowickiej OSP. Miała miejsce wizyta przedstawicieli gminy Bruchhausen- Vilsen z okazji 

20 lecia Stowarzyszenia PND „ Rudawy” połączona również z odwiedzinami w firmie Dr. 

Schneider, w których państwo braliście udział.  Brałem udział w spotkaniu w Marciszowie w 

sprawie wykorzystania turystycznego okoli Miedzianki- Marciszowa i Ciechanowic. Na 

wniosek firmy CUPRUM plus politechnika wrocławska oni podjęli rozmowy z Wójtem 

Marciszowa, ponieważ jest to powiązane z naszymi gminami wstępne rozmowy, rozważania 



wstępne plany, pomysły braliśmy udział. Chce powiedzieć, że jest to daleka droga do tego, co 

chcieli zrobić aczkolwiek są już pozytywne, ponieważ na terenie ościennej gminie pozyskali 

środki i przeprowadzili rekonstrukcję stworzyli szlak podziemny na terenie dawnej byłej 

kopalni. Jest nadzieja, że również w tym temacie krok po kroku zrealizujemy w naszej 

gminie. Ponadto odbyły się konsultacji odnośnie projektu uchwały dot: dzierżawy 

nieruchomości w Miedziance. Odbyło się również spotkanie z mieszkańcami Miedzianki 

dotyczące tego projektu uchwały oraz wszystkich problemów Miedzianki. Spotkanie odbyło 

się w kościele dzięki przychylności księdza proboszcza. Brałem udział w konwencje wójtów i 

burmistrzów główny aspekt tego konwentu to spotkanie krótkie z panią kurator oświaty naszą 

dolnośląską. Kuratorium określa, że jest fantastycznie, że szkoły są świetnie przygotowane do 

przyjęcia sześciolatków do szkoły i wszystko nam się układa, że egzaminy po szóstych 

klasach i gimnazjum pokazują, ze na obszarze całej europy jesteśmy przekonywującą opinią 

wszyscy utrzymują się w czarnych zakresach w średnich optymizm wręcz porażający w tym 

również informacja, która w przyszłym roku klasy I będą liczyć maksymalnie 25 uczniów. 

Odbyło się spotkanie z prezes, Pharmed odnośnie planów budowy nowego ośrodka zdrowia 

są wydzielone dwie działki i będą przystępować do przetargu. Ośrodek ma być parterowy w 

standardowym projekcie. Jeżeli chodzi o firmę Dr. Schneider to oprócz tego, że się 

rozbudowuje na przełomie stycznia - lutego będzie uruchamiana nowa hala. Firma Dr. 

Schneider wystąpiła do specjalnej strefy ekonomicznej małych przedsiębiorstw i otrzymała 

nowe pozwolenie na inwestycyjne tak, że są plany kolejnej rozbudowy. Dalszy rozwój firmy 

do roku 2020.Bardzo sympatyczne i miłe odbyły się obchody dnia Niepodległości w 

Radomierzu i Janowicach Wielkich między czasie imprezy jasełkowe w Janowicach Wielkich 

i Trzcińsku. Po raz pierwszy w sprawozdaniu Wójta w sprawozdaniu międzysesyjnym 

pojawiło się chorobowe od 16-20 grudnia) Korespondencja przychodząca 392 szt., 

wychodząca 389 szt. Wydano 7 zarządzeń w sprawach bieżących 

Otwarcie dyskusji 

Radny Romuald Łaski - zwrócił się z prośbą o przypomnienie nam sprawy Dawidowiczów. 

Mecenas Janusz Konkol- Pan Dawidowicz zwrócił się o wstawienie w świadectwie pracy 

nie, jako kierownik gminnego ośrodka zdrowia tylko, jako lekarz pełniący funkcje kierownika 

ośrodka zdrowia żądanie było sprzeczne z treścią określoną w wypowiedzeniu o pracę i z 

treścią wszystkich pism, w których to Pan Dawidowicz określał siebie, jako kierownika 

ośrodka zdrowia. W istocie sprawy chodziło o to czy należy się nagroda  

Radny Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie kontroli, która trwa w szkole, kontrola 

poodbiorowa WFOŚ dotycząca nowej kotłowni czy są już wyniki , protokół czy jakaś 

informacja . 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odnośnie kontroli dowiedzieliśmy się dziś rano. Pracownik 

WFOŚ wybiera się porobić zdjęcia żeby spisać sprawozdanie i skontrolować pełną 

dokumentację. W obecnej chwili nie wiem, w jakiej formie będzie wyglądało to sprawozdanie 

i jaka będzie ocena. Głównie ma być kontrola od strony technicznej wszystko posprawdzać. 

Jeżeli otrzymamy taki dokument z kontroli to przekażemy państwu.  

Radny Paweł Pawłowicz - zapytał, co z planem zagospodarowania. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odpowiedział, że czekają na opinię środowiskową. Tereny 

leżące głównie w górnym Komarnie i Radomierz między Janowicami a wieżą po prawej 

stronie musi ocenić oddziaływanie na środowisko, ponieważ jest tam teren pod zabudowę 

jednorodzinna mieszkaniową pozwoli faktycznie funkcjonować z punktu widzenia 

środowiska i Natura 2000. Ja jestem załamany ilością procedur. Na spotkaniach Wójtów, 

burmistrzów zadawaliśmy pytanie Wojewodzie, dlaczego to jest tak, że gminy dążą i 

chciałyby zmieniać zapisy w swoich planach zagospodarowania przestrzennego po to żeby się 

móc rozwijać po to żeby mieszkańcy mogli sprzedawać te działki, budować się na nich żeby 

mogły być wpływy do budżetu gminy a Wy robicie wszystko żeby to utrudnić. Odpowiedź 

takie jest prawo i on musi stać na straży prawa.   



Radny Paweł Pawłowicz- od nas wymagają opinii środowiskowej odnośnie Miedzianki. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odnośnie Miedzianki jest tu obawa innego rzędu, jeśli 

wchodzi w grę bezpieczeństwo energetyczne kraju to jest to istotniejsze niż polan 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Radna Iwona Niedźwiedzińska - zapytała czy wymiana hydrantów całkowicie zniwelowała 

fakt, że ilość tam stwierdzono kilka lat temu hydrantów było nieczynnych czy oprócz tego, co 

zostało wymienione są nadal jeszcze jakieś nieczynne hydranty. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że oczywiście, że są nadal. Tak jak państwo 

pamiętacie wskazanych było, około 46 szt. hydrantów, które wymagały totalnej przebudowy 

bądź remontów. Mamy 13 zupełnie nowych hydrantów a to, co zostało z tych 

demontowanych pracownicy urzędu postarali się połatać tak żeby z tych 46 wskazanych 

dzisiaj 20 praktycznie jest przywróconych do sprawności. Znacznie poprawi się 

bezpieczeństwo ppoż. na terenie naszej gminy.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że w tym przypadku czynne hydranty 

powinny być oznakowane dla naszego bezpieczeństwa. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - przeprowadzane były rozmowy ze strażą pożarną. Straż 

pożarna wie i o ile wpłynie taki wniosek to na pewno hydranty zostaną oznakowane. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że taki wniosek wpłynął kilka lat temu na 

sesji został złożony o oznakowanie hydrantów i przeprowadzenie inwentaryzacji i 

oznakowanie tych nieczynnych. Sprawa jest dalej niezałatwiona.  

Radny Jacek Gołębski - nowe hydranty są tak rzucające się w oczy są wyraziste i wszyscy 

wiedzą obojętnie, kto by przyjechał gdzie są wymienione to widać. Hydranty te są całkiem 

inne i jeszcze jest na nich nalepka. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawie:  

ppkt. 1. .Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - odczytał treść projektu uchwały budżetowej na rok 2014 

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

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

wszystkie.  

 

                                                                                                                          - załącznik Nr 2 – 

Po dokładnym i wnikliwym zapoznaniu się z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 

Skarbnik Gminy odczytał Uchwałę Nr I/300/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2013roku w sprawie pozytywnej opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej gminy 

Janowice Wielkie na 2014 rok 

 

                                                                                                                          - załącznik Nr 3 – 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano dość długo i szczegółowo na 

komisji  27.12.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 5 

głosami „za” 2 głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

Otwarcie dyskusji 

Radny Czaja Radosław - zwrócił się do Pana Mecenasa, że o ile będziemy wnosić poprawki 

do tego projektu uchwały wprowadzać dotacje celowe, które tutaj mamy zamiar przegłosować 



czy te opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej będą nadal ważne i mają tą moc pozytywną 

czy może się tu coś zmienić.   

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa bada 

prace projektowe nad budżetem czy zostały zachowane szczegółowości z uzasadnieniem i 

wskaźniki, które mają być zachowane. Można dokonać w budżecie każdej zmiany zgodnie z 

art. 240 Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie 

wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - złożyła wniosek poprawkę do projektu budżetu gminy na 

rok 2014.Wnioskuję o naniesienie poprawki do przedłożonego projektu budżetu na 2014rok, 

które nie skutkują na jakąkolwiek zwyżkę planowanych wydatków budżetowych. Z działu 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 377.668 zł, rozdział 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych w tym remont dachu w budynku komunalnym w Trzcińsku planowana kwota 

80.000 zł zmniejszyć kwotę o 10.000 zł . Następnie zwiększyć wydatki w rozdziale 92120 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 24.000 zł ( planowana kwota 14.000 zł ) 

z której 10.000 zł przeznaczone zostanie na pilne prace remontowe- konserwatorskie 16 

głosowych zabytkowych organów w Kościele Katolickim p.w. MB Częstochowskiej w 

Trzcińsku. Wniosek ten uzasadniam tym, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

zadania własne gminy obejmują m.in. kwestie dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. Prowadzona polityka minionych lat doprowadziła do ruiny Kościół w Trzcińsku, 

który w roku 1975 przeznaczony został do rozbiórki. Organy 16-to głosowe wykonane przez 

ówczesną firmę Meinerta z Jeleniej Góry pochodzą z 1800 roku. Po dwukrotnych naprawach 

w 1869 r oraz 1885 r nieprzerwalnie działały w bardzo dobrym stanie do 1945r. Przez 

następne lata uległy kompletnemu zniszczeniu z powodu bardzo złego stanu technicznego 

dachu kościoła. Dzięki społecznemu komitetowi odbudowy i restauracji kościoła oraz 

społeczności lokalnej a w głównej mierze finansowemu wsparciu Fundacji współpracy Polsko 

- Niemieckiej wyremontowano na przełomie lat 1989-2006 ten zabytkowy obiekt wraz z 

organami. W 1990 roku organy zniszczone w 80%, dokonano ich rozbiórki, po czym w latach 

1993-1994 r. odbudowano głosy w instrumencie oraz zakupiono elementy organowe. Dzięki 

finansowemu wsparciu mieszkańca dawnego Trzcińska oraz przekazaniu urządzenia 

zmieniono w organach napęd nożny na elektryczny. Po kapitalnym remoncie organy służą 

społeczności Trzcińska od 20 lat. Jednakże w ostatnich miesiącach przypadkowo 

rzeczoznawca stwierdził potrzebę wykonania pilnych prac remontowo- konserwatorskich, z 

uwagi na pojawienie się kornika w drewnianych elementach organów. Wstępny kosztorys 

wykonania prac opiewa na kwotę 15.000 zł plus VAT 23% tj: cena brutto 18.450 zł. W trosce 

o ratowanie organów Społeczny Komitet Parafialny, który powstał od niedawna przy kościele 

filialnym w Trzcińsku podjął decyzję o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia ze środków 

własnych naszej małej społeczności oraz kwoty 2.500 zł z przeszłorocznej dotacji w ramach 

funduszu sołeckiego. Jednakże mając na uwadze duże zubożenie mieszkańców zasadnym jest 

przyjęcie poprawki do projektu budżetu na 2014 r. Dodatkowa chciałam powiedzieć, że z 

funduszu sołeckiego na 2014 r kwota 10.500 zł na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o 

przekazaniu tejże kwoty na remont dachu w klubie. Proszę państwa o zrozumienie naszej 

sytuacji. Dodatkowo chciałam powiedzieć, że Urząd Gminy nigdy nie przekazał ani złotówki 

na ratowanie naszego kościoła w Trzcińsku. Wszystko było pozyskiwane we własnym 

zakresie przez fundacje współpracy Polsko - Niemieckiej. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski -powiedział, że nie ma nic przeciwko a technicznie i tak 

musimy pozyskać jeszcze gdzieś troszkę pieniążków, bo wcale nie pewności, że pieniądze 

przeznaczone na dach wystarczy. Decyzja należy do Państwa i musimy środki wysupłać. Ja, 

jako mieszkaniec Trzcińska też słyszałem te organy faktycznie grają bardzo ładnie. Stan 

techniczny nie oglądałem. Nie ulega wątpliwości, że stan dachu nad budynkiem biblioteki, 



świetlicy, sklepu i jednego mieszkania jest w stanie tragicznym. Przez wiele lat gmina tylko 

łatała w ramach drobnych środków. Ja, jako mieszkaniec Trzcińska dołożę wiele starań żeby 

te problemy wszystkie ruszyły do przodu.   

Radny Jacek Gołębski - powiedział, że na ten rok rada sołecka Trzcińska dała 2, 5 tys zł 

powiedzmy, że to będzie 12, 5 tys. zł 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - tak a reszta z własnych środków. Opodatkowaliśmy się 

mieszkańcy i jesteśmy wstanie udźwignąć ten ciężar przy pomocy gminy.  

Radny Jacek Gołębski - a co z właścicielem obiektu, czy partycypuje w tym. Organy są 

majątkiem kościoła. Proboszcz o nic się nie martwi nie próbuje pozyskać środków ze swojej 

strony.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała właścicielem jest Kuria. Pech chce, że gdyby 

nie społeczny komitet, który powstał i uratował ten Kościół i społeczeństwo lokalne to nie 

mielibyśmy dawno Kościoła. My nie zmienimy tego i ubolewamy z tego tytułu, ale chce 

powiedzieć, że organy, Kościół zostanie a administrator może się zmienić Nie mnie jest 

oceniać prace i zaangażowanie administratora, właściciela, gospodarza Kościoła.   

Radny Bogdan Kamiński - powiedział, że problem jest w tym, że my zwalniamy Kurie z 

obowiązku dbania o swoje obiekty.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedział, że nie tylko kurię, ale też konserwatora 

zabytków. 

Radny Jacek Gołębski - zapytał czy było wystąpienie do konserwatora zabytków ze trany 

gospodarza czy też ze strony parafia nów. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że u nas nie ma rady parafialnej, ponieważ 

my jesteśmy kościołem filialnym. Parę miesięcy temu, kiedy konserwator zabytków wydał 

zalecenia pokontrolne, co należy w trybie pilnym zrobić głównie tu chodziło o stolarkę 

okienną. Niestety administrator nie był w stanie tego przełknąć, dlatego powstał społeczny 

komitet parafialny przy kościele filialnym w Trzcińsku. Teraz zaczęło się te działanie.  

Mieszkańcy wzięli sprawę w swoje ręce, ponieważ nasza świątynia zaczęła iść w dewastacje. 

Można występować do konserwatora zabytków, ale jeszcze raz powtarzam jesteśmy za 

malutcy. Konserwator zabytków daje fundusze na większe cele. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał czy ksiądz proboszcz 

występował z remontami tych organów do Kurii bądź też do konserwatora zabytków.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że jak jej wiadomo to nie występował 

nigdzie, ponieważ do tej pory pokrywaliśmy wszystko we własnym zakresie. 

Radny Dariusz Podkański - rozmawiałem wczoraj z księdzem o tej kwestii i przedstawiłem 

sytuację to otrzymałem odpowiedź, żeby komitet społeczny wystosował pismo do gminy a on 

to zatwierdzi swoim podpisem.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że składając ten wniosek kierowałam się 

dwoma sprawami jestem oddelegowana, jako radna przez moich wyborców do 

reprezentowania ich interesu w trosce o nas i trosce nad zabytkiem. Nie patrzcie, kto tu jest 

winny, bo gdyby nie nasze zaangażowanie naszej małej społeczności lokalnej w remont tego 

kościoła to dawno byśmy już nie mieli. Teraz ponownie gdybyśmy się nie wzięli za to, to 

zaczął nam się kościół niszczeć. Tutaj nie trzeba winić, rozgrzeszać księdza administratora 

Dziękujmy takiemu społeczeństwu, że chce uratować nie swoje.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - moje zdanie jest takie wyczerpać 

wszystkie możliwości z zabytków i Kurii i wówczas przystąpić po raz drugi do tego 

rozpatrzenia wniosku. Poprosić o szybka odpowiedź czy to pozytywna bądź negatywną, 

ponieważ są budżety jeszcze nieustalone na rok, 2014 ale Rada powinna wiedzieć czy 

administrator zrobił jakiś krok w uzyskaniu jakiś środków. Uważam, że wniosek ten powinien 

być odroczony do następnej sesji  

Radny Bogdan Kamiński - powiedział, że to nie jest za późno i niczego to nie zmienia. O ile 

tego nie podejmiemy teraz to podejmiemy za dwa lub trzy miesiące. Ale należałoby 



wykorzystać wszelkie możliwości dofinansowania, które powinny być zrobione wcześniej niż 

wniosek obecny.  

Radny Michał Poleszko - poparł wniosek radnej, Niedżwiedzińskiej mówiąc, że dobrze, że 

działa w kierunku zabytków. Ale chciałem powiedzieć, że 3 lata temu ówczesny ksiądz 

również prosił o dofinansowanie i poparte było to przez poprzedniego Wójta. Niestety nie 

otrzymał ani złotówki. W momencie, kiedy konserwator zagroził księdzu, że jeżeli nie 

naprawi kościoła to zostanie pozwany do Sądu o to, że zaniedbał kościół. Ksiądz proboszcz 

wszystkim siłami, pismami do Ministerstwa Kultury gdzie również mu odrzucili i jedynie 

Urząd Marszałkowski przychylił się do prośby i dofinansował do remontu dachu. Ja jestem za 

tym, żeby dofinansowanie poszło na te organy, ale nasz ksiądz też prosił a nie dostał nic 

Dostał tyko 5 tys. zł z funduszu sołeckiego na założenie rynien w Kościele.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że nikt nie zatroszczył się 

o to żeby takie pisma do tych instytucji wysłać. 

Radny Jacek Gołębski - powiedział czy podejmiemy dzisiaj tą poprawkę czy ja nie 

przyjmiemy to nie zmienia tu faktów, że te pieniądze nie zostaną uruchomione bez wniosku 

proboszcza do otrzymania tych środków. Tutaj procedura jest jasna. A jeszcze jedno o ile nie 

wpłynie wniosek od proboszcza czy my, jako rada przesuwając środki gmina nie może 

obdarować tymi dofinansowaniami. 

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, że o ile te pieniążki przesuniemy dzisiaj, i o ile nam 

się nie uda i droga proceduralna nam się pozwoli to te pieniądze będziemy mogli wrzucić z 

powrotem do tego samego, § w którym zapisane były. I tutaj nam za to głowy nie urwie. 

Natomiast jest jedna ważna rzecz w kontekście tego, o czym wszyscy radni tu mówicie, żeby 

jeszcze spróbować z innych źródeł itd. To jest bardzo ważna rzecz o ile te pieniądze 

przesunęli i oni występowaliby, z jakim kol wiek wnioskiem nie będzie wpisane już, że rada 

gminy przesunęła te 10 tys.zł. To dużo łatwiej jest pozyskać jakieś pieniądze wiem to z 

własnego doświadczenia jak organizujemy jakiekolwiek imprezy. Jak idzie się do kogoś o 

dofinansowanie i widzi, że już ktoś dał jakieś pieniądze to nie musi dawać już w całości tylko 

trochę? 

Radna Iwona Niedźwiedzińska -powiedziała, że jako członek Stowarzyszenia Mieszkańcy 

Gminy, którzy opiekujemy się od dawna ruinami Zamku Bolczów chce powiedzieć, że 

ilekroć razy z Panem Osękowskim występowaliśmy do Ochrony zabytków do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego nigdy nie przyznano nam takich środków nawet na ruiny 

Zamka Bolczów. 

Radny Romuald Łaski - powiedział, że powinniśmy być wdzięczni radnym z Trzcińska, że 

podjęli taką inicjatywę, że próbują uratować coś, co jest dziedzictwem narodowym. Nie mniej 

jednak faktem jest, że procedura powinna się zacząć i działania od właściciela, administratora 

tego obiektu. Uważam, że rada powinna w jakiś sposób te pieniądze zabezpieczyć. 

Powinniśmy te pieniądze zapisać w odpowiednie miejsce nie musimy tych pieniędzy 

wykorzystywać. O ile procedury na to nie pozwolą to one dostana do dyspozycji radzie 

gminy. Uważam, że tą poprawkę należy przyjąć, co nie znaczy, że mamy to pieniądze 

wykorzystać, bo nam kolejność nie pozwala na takie działanie. Niech administrator kiwnie 

palcem żeby w tym kierunku coś zrobić żeby się do sprawy dołączyć a nie, że my zaczynamy 

dajemy pieniądze a tamci, co powinni dać nie dadzą ani grosza.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że dzięki nam ten Kościół nas mieszkańców 

chcemy ratować stare organy. Nie zabierajcie nam tej szansy. My nie możemy liczyć na 

administratora, który już raz wydał decyzje o rozbiórce naszego Kościoła.  

Radny Radosław Czaja -- gdybyśmy wieże nie przekazali do Urzędu Gminy dziś nie 

mielibyśmy wieży widokowej tylko rozwalającą się wieżę cmentarną.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski powiedział, że na pewno jest konieczność zgodnie z Uchwałą 

Nr X/32/2007 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli. I zgodnie z w/w uchwałą udzielenie dotacji 



następuje na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji. Wniosek składa się 

oddzielnie na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja. Wniosek składa się w dwóch 

terminach tj: do 30 września na rok następny oraz dodatkowo do 15 czerwca roku 

budżetowego. Zgodnie z tym należy złożyć wniosek. A odnośnie wystąpienia radnego Pana 

Poleszki to nieprawda jest, że ksiądz dostał dofinansowanie na rynny z funduszu sołeckiego, 

ponieważ dostał to z Urzędu Gminy. W związku z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu 

Gminy Janowice Wielkie jest to Uchwała Nr IX/36/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska zwróciła się do Skarbnika Gminy mówiąc, że ta poprawka 

może zostać przyjęta do projektu budżetu gminy przed jego glosowaniem. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - o ile dzisiaj to poprawka nie zostanie przegłosowana to 

nie stoi nic na przeszkodzie żeby dokonać to w późniejszym terminie. Na dzień dzisiejszy nie 

mamy wniosku. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - po rozmowie ze skarbnikiem to 

doszliśmy do wniosku żeby zarezerwować 10 tys. zł w budżecie bez wskazania odbiorcy. Jak 

wpłynie wniosek o dotację to w tedy uruchomić tą rezerwę?  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - opowiedział, że dzisiaj moglibyśmy dokonać takich zmian 

w budżecie, że wskazywałaby dotację na podmiotów niepublicznych 10 tys.zł na ochronę 

zabytków i opiekę nad zabytkami bez wskazywania, że mają to być organy z racji, że tego 

wniosku na ta chwilę nie ma. Zagwarantowanie tych pieniędzy na dotacje bez określenia 

beneficjenta tej dotacji. Po wpłynięciu wniosku pieniądze byłyby zagwarantowane na 

konkretny wskazany we wniosku cel. 

Radny Michał Poleszko - zapytał czy w związku z przesuniecie tej kwoty na te środki każda 

inna instytucja mogłaby również wnioskować o te pieniądze. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że o ile będzie taki zapis będzie to przeniesione 

z remontu dachu w Trzcińsku to 10 tys.zł na ochronę zabytków to uruchamiam procedurę, że 

do dnia 15 czerwca 2014 roku każda instytucja i każdy właściciel, który jest właścicielem 

zabytku na terenie gminy Janowice Wielkie do kwotę 10 tys. zł ma prawo składać wniosek o 

uruchomienie środków. Czas start.   

Pastor Bartłomiej Tomczyński - powiedział, że my nie mamy zabytków. Tutaj chodzi o 

kwotę, 10 tys. zł. Nie wiem ilu jest wiernych w Kościele powszechnym w Trzcińsku. 

Odnośnie naszego kościoła protestanckiego Zielonoświątkowego my nie mamy żadnych boni 

fitów z nikąd. Ani z państwa, gminy ani też z zagranicznych sponsorów. Ale jednak 

społeczność niespełna 70 osób ( 30-40 rodzin) myśmy w bardzo krótkim czasie zebrali 10 

tys.zł na krzesła, wykładzinę i inne rzeczy. Po prostu przez okres 4 miesięcy tzw. zrzuta. Przy 

mojej pensji 2200zł jestem jedna z bogatszych osób w parafii. Tylko tak słucham osobiście i z 

jednej strony wiem jest administrator jest właściciel u nas w kościele Zielonoświątkowym jest 

również właścicielem obiektów i wszystkich nieruchomości jest kościół Zielonoświątkowy w 

Polsce. Zachęcam, jako mieszkaniec Janowic i chciałbym usłyszeć o organizacji jakiegoś 

koncertu na tych organach. Zebrać finanse i powiem szczerze, że osobiście sam bym 

przeszedł i dorzuciłbym się do tej składki nie będąc wcale wiernym Kościoła powszedniego, 

ale rozumiejąc problem zabytków czy jakiejś innej rzeczy. W Legnicy mój ojciec ma parafię 

dużo, dużo większą i mają zabytkowe organy na skale europejską w swoim Kościele, ale tam 

miasto pełni i finansuje renowacje ze względu na to, że to skala europejska i miastu zależy na 

tym. Ale mówię, że w przypadku takiej ilości wiernych to są naprawdę małe pieniążki. 

Zachęcam do takiej akcji i ja osobiście zachęcę swoich ludzi żeby poszli i wsparli remont tych 

organów „Ratujmy nasze organy” weźmy puszkę zaprośmy ludzi. U nas to zadziałało.    

Radna Iwona Niedźwiedzińska - my już ten ciężar 20 lat dźwigaliśmy  

Skarbnik Gminy Baran Marcin - powiedział, że dzisiaj jak podejmiemy przez głosowanie 

tej autopoprawki przeznaczenie tych 10 tys zł na cel ogólny( ochrona nad zabytkami) to i tak 

nie będzie zwalniało Radę przed podjęciem uchwały, która jednoznacznie wskaże 

beneficjenta tejże dotacji. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono odnośnie wniosku 



Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński, –jeżeli nie ma więcej pytań i uwag w 

dyskusji przystępujemy do głosowania nad złożonym wnioskiem gdzie dokonuje się zmian w 

projekcie budżetu Janowice Wielkie na rok 2014 zmniejsza się budżet po stronie wydatków 

bieżących o kwotę 10 tys.zł w rozdziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 

92109 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a zwiększa się budżet wydatków 

bieżących o kwotę 10 tys. zł w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   

W czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 12 radnych W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 12 radnych, 11 głosów „za” głosy „ przeciw” nie 

wystąpiły1” głos wstrzymuje się’’  

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, że odnośnie załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej 

Hala sportowa przy GZS mamy planowane dochody z wpływów z usług 166 tys. zł. Czy jest 

Pan stanie określić, jaki był wpływ w tym roku, w jakich granicach został zrealizowany? 

Skarbnik Gminy Baran Marcin - powiedział, że w tym roku został zrealizowany na kwotę 

146tys. zł zmniejszenie było względem planowanych wyłączeń z uwagi na remont kotłowni.  

Radny Paweł Pawłowicz - zapytał a skoro nie zostanie osiągnięty wpływ, jaki został 

założony to budując budżet na przyszły rok będziemy musieli oprzeć się na roku poprzednim 

a z tego, co widzę to kwota jest taka sama jak w zeszłym roku. 

Skarbnik Gminy Baran Marcin - zostało zwiększone o 20 tys. zł z wpływów uzyskanych z 

darowizn i kwoty z innych dochodów jest to w projekcie dzisiejszej uchwały o zmianach w 

budżecie na rok 2013 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że w ubiegłej kadencji 

rada podjęła uchwałę w sprawie załączenia wykazu w gospodarce mieszkaniowej, jeżeli prace 

remontowe przekroczą 5 tys.zł należy dołączyć do budżetu wykaz. W związku z tym pytam 

czy będą takie prace w przyszłym roku. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na pewno przewidziane w budżecie gminy jest budynek 

komunalny w Trzcińsku gdzie jest m.in. klub i biblioteka. Z uwagi na to, że staramy się 

poukładać te zadłużenia, które spoczywają na tych budynkach takiego poszczególnego planu 

nie ma i taki plan nie powstaje. Najpierw muszą zrozumieć mieszkańcy, że należy oddać, co 

jest należne a później występować o remont. Naturalne jest, że w większości przypadków 

naprawa dachu, rynien, komina jest to robione siłami naszych pracowników. 

Radny Andrzej, Uss - powiedział, że na pewno Komisja Budżetowa omawiała temat zakupu 

wozu strażackiego zagospodarowanie terenu z basenem, modernizację może Skarbnik 

rozjaśni coś w tym temacie, bo kwoty te poszły w górę.   

Skarbnik Gminy Baran Marcin - powiedział, że wydatki majątkowe z budżetu gminy 

przeznaczone są realizacją inwestycji zagospodarowanie terenu z elementami małej 

architektury na działce 301/4 w Janowicach Wielkich( teren byłego basenu), realizowane ze 

środków własnych oraz poprzez dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wartość 

kosztorysowa na ten moment wynosi 750 tys.zł bliższe dane zamieszczone są w załączniku 

Nr 3 do niniejszej uchwały.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski- % dofinansowania wykorzystamy w przyszłym roku. Jest to 

jedyna szansa te 475 tys.zł. Na kolejny rok nie będziemy mogli tego przełożyć jest to ostatni 

rok finansowania z tych środków. Cała ta kwota będzie musiała być wydatkowana i 

zrealizowana w roku 2014. 

Radny Jacek Gołębski - odnośnie wozu strażackiego mogę powiedzieć, że my składamy 

wniosek, bo jest uruchomiony, ( jeśli chodzi o krajowy związek OSP) przez nich składamy na 

auto. Tam są przewidziane dotacje można uzyskać maksymalne kwoty, tj: Z Państwowej 

Straży do 150 tys.zł, z Krajowego Systemu ratownictwa Gaśniczego też do 150 tys.zł. Urząd 

Marszałkowski można przyjąć maksymalnie do 100 tys.zł i z ochrony środowiska do 100 tys. 

zł. Jaki będzie konkretne rozwiązanie to do końca nie wiemy? Oprócz tego można wziąć 

kredyt z BOŚ o niskim oprocentowaniu. Jak wszystko się potoczy trudno powiedzieć wniosek 

musimy złożyć do 15 stycznia 2014 roku?  



Wójt Gminy Kamil Kowalski - zakup średniego wozu strażackiego dla OSP realizowane ze 

środków własnych oraz poprzez dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej jest to kolejna 

rzecz gdzie nie jesteśmy jedyni, którzy o takie dofinansowania i do OSP i do UM w 

przyszłym roku będą występować. Jesteśmy po rozmowach wstępnych i w miarę mamy 

poukładane i mam nadzieję, że będą przychylne głosy i będą głosować żeby to były Janowice. 

Ostatnie trzy lata pokazują, ze koszt naszego poprzedniego wozu bojowego dla gminy jest od 

200 do 300 tys.zł. W zależności od wyposażenia. Tak jak już powiedział Pan Prezes OSP 

musieliśmy wpisać 350 tys.zł, żeby, kto kol wiek spojrzał na nasz wniosek. Uważam, że dużo 

pozyskujemy zewnętrznych środków dla gminy zawsze są to konkursy zawsze jest walka i nie 

zawsze może się udać w takim stopniu i nie w takich wartościach, na jakie byśmy sobie 

życzyli. Uważam, że zasługuje nasza gmina, nasza straż pożarna żeby wystąpić i żeby taki 

samochód posiadać dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

Radny Jacek Gołębski - na marginesie powiem, że wymieniliśmy bramę do OSP z 3 m na 6 

m na 4 m przygotowujemy się, że nowy wóz będzie. Ponadto my też inwestujemy własne 

środki, które pozyskujemy z darowizn dajemy swoje odpisy na straż. Koszt bramy + 

budowlanka wynosi około 26 tys.zł.  

Radny Andrzej Uss - zapytał odnośnie modernizacji i montażu oświetlenia ulicznego te 30 

tys. zł z projektu. Często mieszkańcy pytają o montaż dołożenie punktów świetlnych nie ma 

pieniędzy na to a tu w kolejnym punkcie zmiany budżetowe mamy zmniejszenie o 9 tys zł.  Z 

powodu braku możliwości wykonania, z czym to się wiąże.  Zakładany plan to 30 tys.zł gdzie 

to będzie zrobione.    

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że to 9 tys.zł z tego roku wynika, że firma, która 

miała robić Mniszków energetyka przymusiła nas do tego żeby wykonać remont i przełożenie 

naszego oświetlenia ulicznego. Między czasie okazało się, że w Mniszkowi brakuje około 7-8 

lamp, których nigdy nie było do samej góry Mniszkowa. Można to zrobić bez projektu można 

to zrobić na podstawie uzgodnień z energetyką i wszystko to mamy. Wykonawca, który 

wykonywał dla energetyki zażyczył sobie około 15-16 tys.zł. Udał się wyszukać wykonawcę, 

który wykona tą samą robotę za 9 tys.zł, ale nie zdążył wykonać w tym roku. Wykona to w 

2014 roku i w tych 30 tys. zł.  9 tys zł jest przeznaczone na te roboty będzie też w tym opłata 

w granicach 12 tys.zł za zakończenie prac na ulicy Krótkiej, która się ciągnie od 2010 roku 

oraz wszystkie wnioski, które spływają od mieszkańców. Od wielu lat na wniosek 

mieszkańców udaje nam się pewne rzeczy pozmieniać np. na ul. Zamkowej w kierunku 

Państwa Bochynek od wielu lat walczyli o lampę i udało nam się zamontować. 

Radny Andrzej Uss - w kwestii kanalizacji Janowice Wielkie zaplanowano na rok 

budżetowy tylko 5 tys zł. A wspominał Pan Wójt, ze może w 2015 roku ruszą potężne 

inwestycje. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odpowiedział, że 5 tys.zł przeznaczone jest na potrzymanie 

pozwolenia na budowę. 

Radny Andrzej Uss - zapytał odnośnie uszkodzonych murów popowodziowych czy to są 

pieniądze zewnętrzne. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - tak są to pieniądze zewnętrzne, o które walczyliśmy w tym 

roku, ponieważ z przyznanej nam promesy przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

około 5mln.zł wykonaliśmy drogi i uzyskaliśmy oszczędności na przetargach około 2mln. zł 

później w okresie wakacyjnym występowaliśmy pismem do Ministerstwa i Wojewody żeby 

te środki przeznaczyli na kolejne następne zadania. Mamy projekty mamy pozwolenia, 

dokumentację ogłoszony na cito przetarg ( okres wrzesień - październik) żaden wykonawca 

nie zgłosił się do wykonania tych prac. Na przyszły rok, jako trzy pierwsze zadania to: 

wykonanie murów oporowych ul. Partyzantów i w Radomierzu oraz remont ul. Leśnej.  

Radny Andrzej Uss- odnośnie dróg czy w budżecie znalazłyby się środki na dofinansowanie 

powiatu w kwestii dróg powiatowych. Drogi powiatowe na naszym terenie i nie tylko są 

tragiczne. Czy można byłoby dać mały wkład w dużą inwestycje?  



Skarbnik Gminy Marcin Baran - przykro nam, ale takich środków nie posiadamy. Słownie 

była rozmowa małego udziału w remont drogi w Trzcińsku. Ale na dzień dzisiejszy nie 

dysponujemy środkami.  

Radny Paweł Pawłowicz - odnośnie basenu chciałem powiedzieć, że na komisje została 

zaproszona Pani Dorota Goetz Pani Prezes LGD i podejmowaliśmy temat jak jest z tymi 

środkami zagwarantowanymi czy też nie ona nam od razu powiedziała, że w całej historii 

LGD zna dwa przypadki, kiedy pieniądze nie trafiły jeden nasz, z którego sami żeśmy 

zrezygnowali a drugi to taki, na który jedną i na tą samą rzecz wniosek złożyło dwie osoby.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w 

sprawie. Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 wraz z przyjętymi poprawkami W 

czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 12 radnych W wyniku przeprowadzonego 

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

wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

Uchwała otrzymała 

Nr XXIX /203/2013 

 

Przerwa 12: 10 do 12:20 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -zwrócił się do radnych z zapytaniem 

czy przed podjęciem kolejnych uchwał może być rozpatrzony pkt. 6. Powiedział, że o ile nie 

będzie widział sprzeciwu to Przewodniczący KR zreferuje nam  

pkt.6 Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z 

przeprowadzonych kontroli       

Uwag i sprzeciwu nie stwierdzono 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - przedstawił sprawozdanie z realizacji 

planu pracy Komisji za II półrocze 2013r. nadmieniając, że odbyło się 5 posiedzeń z 6 

zaplanowanych. Posiedzenie w zakresie kontroli taryf na zbiorcze zaopatrzenie w wodę i 

zbiorcze odprowadzanie ścieków przedstawionych przez Wójta Gminy Janowice Wielkie na 

okres od 01.03.2014 do 28.02.2015 Ponieważ nie były jeszcze opracowane takie taryfy na 

koniec 2013 roku. 

                                                                                                                       - załącznik Nr 4 - 

Przedstawił tematycznie każdą przeprowadzoną kontrolę oraz zalecenia, do których Wójt 

Gminy Janowice Wielkie nie wnosił zastrzeżeń. Posiedzenie z dnia 12.07.2013r.Kontrola 

realizacji uchwał Rady Gminy. Wnioski - zaleca, aby informacja o realizacji uchwał 

przedstawiana była Radzie Gminy, co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenie z dnia 

08.11.2013r. Kontrola realizacji skarg, wniosków, interpelacji, zarządzeń wójta za I półrocze, 

2013r.Wnioski - odpowiedzi na interpelacje udzielane są w 90% terminowo. Środki 

finansowe związane bezpośrednio z rozwiązaniem problemów opisanych w interpelacjach, 

które to dotyczą funkcjonowania mieszkańców naszej gminy powinny być zabezpieczane w 

planach budżetowych gminy na kolejne lata. W sytuacjach gdzie możemy rozwiązać problem 

siłami własnymi tj. zatrudnionych pracowników technicznych oraz interwencyjnych 

wystarczy zastosować inny model zarządzania ludźmi i systemu pracy. Posiedzenie z dnia 

26.09.2013R.Kontrola gospodarki finansowej sołectw tj. fundusze sołeckie za rok 

2013.Wnioski – zalecić, aby sołectwa wydatkowały pieniądze najpóźniej na przełomie 

miesięcy październik-listopad, ponieważ niewykorzystane fundusze przepadają jak ma to 

miejsce obecnie lub wydatkowane są na siłę w sposób nieodpowiedni. Poprawić system 

informacji o zebraniach wiejskich gdyż obecnie do wielu mieszkańców nie dociera informacja 

o planowanych zebraniach. Posiedzenie z dnia 22.11.2013r. Ocena realizacji stanu 

funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Janowice Wielkie. 

Wnioski- rozwiązać problem windykacji zaległych należności, podnieść limit tzw. odpadów 

poremontowo-budowlanych na gospodarstwo domowe, zastanowić się nad podjęciem 



uchwały wprowadzającej ulgi za opłaty dla rodzin wielodzietnych, usprawnić system 

monitoringu kontrolujący terminowość i skuteczność odbioru odpadów, przeanalizować 

koszty odbioru odpadów przez wykonawcę gdyż ma to bezpośredni wpływ na cenę usługi na 

przyszłe lata. Posiedzenie z dnia 05.12.2013r Kontrola realizacji budżetu za rok 2013 w 

wybranych jednostkach organizacyjnych gminy Janowice Wielkie, w tym w szkole pod 

względem gospodarki finansowej. Wnioski – brak zastrzeżeń.  Tutaj Pan Dyrektor i Pani 

Księgowa szeroko nam objaśniali, jeżeli chodzi o realizacje budżetu wszystko jest w 

załączniku % wykorzystane kwotowo, zatrudnienie. O ile ktoś by chciał się pofatygować do 

załącznika to proszę.   Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań.  

Radny Paweł Pawłowicz - odnośnie posiedzenia kontrola sołectw protokołu nie widziałem i 

mam pytanie mówi Pan, że jakieś spotkania na siłę się odbywają, co Pan ma na myśli. 

Radny Andrzej Uss - chodzi tu o wydatkowanie pieniędzy w formie organizacyjnej.. 

Rozmawialiśmy ze Skarbnikiem Gminy i Sołtysem z Trzcińska gdzie pieniądze z rady 

sołeckiej zostały i teraz maja być organizowane spotkania społeczne czy też kulturalne żeby 

wydatkować te pieniądze. Takie spotkania ani imprezy nie były zaplanowane. Może Skarbnik 

powie, jakie są to kwoty. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że dobrze byłoby żeby pieniądze przyznane 

radzie sołeckiej wydatkowane były ( wrzesień - październik) Pieniądze niewykorzystane z 

funduszy sołecki wydaje się na siłę bez przemyślenia realizacji jakiegoś zadania. O ile 

sołectwa maja przyznane środki to zgodnie z planem realizowali wydatki. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że też nieprawdą jest, że wydatkowane są na 

jakieś imprezy. Bo jeżeli jasno i precyzyjnie w uchwałach sołeckich jest podjęte to nie mogą 

być tak szybko wydatkowane. My przenosić nie możemy.  

Radny Andrzej Uss - powiedział, że informacje mam taką z Trzcińska, który na spotkaniu 

będąc wiedział, że środki zostały próbował organizować pewne spotkania czy imprezy. 

Obecni byli wszyscy sołtysi. I próbował nas sołtys Trzcińska przekonać, że tak będzie 

najlepiej. 

Radna Iwna Niedźwiedzińska - powiedziała, że on ma taki styl i jest to ocena sołtysa a nie 

rady sołeckiej Trzcińska. Problem tkwi nie w funduszach sołeckich i w ich realizacji tylko w 

osobach, od których zależy jakiekolwiek działanie. Nie ukrywam, że mamy ten problem w 

Trzcińsku z tymi organami pomocniczymi, jakimi rada powołuje sołectwa i osoby 

zarządzające. Zostały wybrane one w demokratycznych wyborach i powiem, że większość 

mieszkańców czeka usilnie na zakończenie tej kadencji. Ostatnio miałam inną sprawę, kłopot 

w Trzcińsku na zebraniu wiejskim gdzie dzieli się fundusze sołeckie, gdzie składa się 

wniosek o wyrażenie zgody na przyłączenie naszej wioski do programu odnowy wsi i pisze 

się protokół w jednym temacie. Stwierdziłam tą nieprawidłowość podjęta została tylko jedna 

uchwała a nie dwie Sprawa odnowy wsi nie wiem czy w sposób celowy czy nieumyślny 

zablokowano przez naszą radę sołecką. To, co Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

mówi to jest fakt, bo to jest niewiedza tych osób, która zarządza tymi funduszami sołeckimi. 

Przez dwa kolejne sezony przed okresem świąteczno-noworocznym z mojej inicjatywy 

stawała choineczka w Trzcińsku i niestety rada sołecka nawet odpuściła sobie taka rzecz. 

Robienie takich imprez na siłę jest to charakterystyczne dla osób, które się pod tym podpisują. 

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, że posiedzenie odbyło się 22.09.br a protokołu nie 

znalazłem nigdzie. Dotarłem do protokołów z dnia  8.11.br, 14.05.br, 28.11.br to mnie 

zdziwiło, że data wpływu do urzędu  5.12.br a posiedzenie   05.05.br.Pół roku po kontroli 

wpływa protokół do Urzędu. Uważam, że protokół z maja powinniśmy rozpatrywać na 

następnej sesji. Posiedzenie to dotyczyło kontrola realizacji zadań gminy Janowice Wielkie 

związanych z usuwaniem skutków powodzi(lipiec 2012)  

Radny Andrzej Uss - wszystkie protokoły wysyłane są drogą elektroniczną do RG Odnośnie 

tego protokołu to powstał problem z przepływu dokumentacji między komisją a Urzędem 

Gminy.  



 Radny Paweł Pawłowicz - nadmienił, że protokół pisze się z posiedzenia a nie z 

dokumentów. Ja bym chciał wiedzieć jak pracujecie, jakie padają pytania, o czym 

dyskutujecie.  

Radny Andrzej Uss - uważam, że wpisuje się protokół z kontroli fakty do oceny jednostki. 

Korzystać możemy z dokumentów dostarczonych przez jednostkę kontrolującą. Komisja 

składa się z czterech członków i każdy z nich może mieć albo nie mieć wniosków nad tym 

zawsze trwa dyskusja. Zauważył Pan, że tak są prowadzone protokoły do tej pory i nie było 

problemu a teraz powstał. 

Radny Paweł Pawłowicz - chciałbym żeby protokoły z posiedzeń KR był jasny i tak żeby 

można ocenić prace komisji oraz żeby były sporządzane szybciej zaraz po posiedzeniu.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - § 15 Statutu Gminy Janowice Wielkie 

jasno mówi, że z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół, który podpisuje 

przewodniczący oraz kierownik komórki kontrolowanej. W protokole ujmuje się fakty 

służące do oceny jednostki, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby 

odpowiedzialne, jak też osiągnięcia i przykłady dobrej pracy. Protokół powinien ponadto 

zawierać imiona i nazwiska osób kontrolujących, określenie zakresu kontroli, czas trwania 

kontroli, ewentualne zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki. Należy się do tego 

zastosować. Nie wyobrażam sobie żeby przeprowadzając kontrolę przez 2- 3 godziny i tam 

nie ma żadnych wniosków ani uwag z kontroli. Jeżeli tak to też należy zapisać, że 

skontrolowany temat bez uwag i zastrzeżeń.  

Radny Jacek Gołębski - powiedział, że problem z komisja rewizyjną powtarza się nie 

pierwszą kadencję. Poprzedniej kadencji było tak, że rada żądała, że po posiedzeniu jak były 

wnioski to na następnej sesji było zapoznanie. I z chwilą wpłynięcia protokołu, jeżeli z 

Komisji rewizyjnej były wnioski to automatycznie były pisane do Wójta z terminem 

odpowiedzi i na bieżąco tak to szło.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że § 16 Statutu Gminy 

Janowice Wielkie jasno mówi, że na podstawie wyniku przeprowadzonej kontroli komisja 

występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 

zapobieżenia im na przyszłość. Wnioski przekazuje się Wójtowi do realizacji pismem 

podpisanym przez przewodniczącego rady. 

Ad.6 ppkt2 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014-2025 

Skarbnik Gminy Baran Marcin - odczytał treść projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014-2025 wraz z naniesionymi 

autopoprawkami. Omawiając objaśnienia, paragrafy, rozdziały. Zwrócił się do radnych, że o 

ile będą zapytania bądź wnioski będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie.  

 

                                                                                                                          - załącznik Nr 5 – 

Po dokładnym i wnikliwym zapoznaniu się z projektem uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014-2025 Skarbnik Gminy odczytał Uchwałę 

Nr I/301/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 

grudnia 2013roku w sprawie pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014-2025 wraz z projektem uchwały 

budżetowej Gminy Janowice Wielkie na rok 2014     

                                                                                                                          - załącznik Nr 6 – 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano dość długo i szczegółowo na 

komisji  27.12.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 7 

głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

Otwarcie dyskusji 



Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014-2025 

 Wraz z autopoprawką W czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 11 radnych W 

wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 11 radnych, 10 głosów „za” głosy 

„ przeciw” nie wystąpiły i 1 głosy „ wstrzymuje się’’ ( Salę obrad opuścił Radny Jacek 

Gołębski)  

 

Uchwała otrzymała 

Nr XXIX /204/2013 

 

Ad.6 ppkt 3 

Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii. 

Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Alkoholowych Bartłomiej 

Tomczyński - szczegółowo przedstawił  program profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi , narkomanii oraz przemocy w rodzinie na 2014 rok. Szczegółowo omówił 

zadania gminy po przez zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej; prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku z 

zakazem reklamy i promocji alkoholu zakazem sprzedaży i podawania wyrobów 

alkoholowych.Szczegółowo przedstawił założenia ogólne programu, 

Harmonogram działań komisji oraz omówił 8 rozdziałów zamieszczonych w gminnym 

programie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. 

 

                                                                                                                          - załącznik Nr 7 – 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano dość długo i szczegółowo na 

komisji  27.12.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 7 

głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

Otwarcie dyskusji 

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że długo debatowaliśmy na komisji budżetowej na 

temat sklep w Trzcińsku. Sklep usytuowany jest w takim miejscu, że na parterze jest sklep i 

jedno mieszkanie, na piętrze biblioteka, klub i chodzi mi tu o spożywanie alkoholu w obrębie 

sklepu. Na komisji podjęliśmy, że będzie rozmowa z dzierżawcą sklepu żeby dopilnowali 

obręb swojego sklepu żeby nie był spożywany alkohol.  

Przewodniczący Gminnej Komisji, ds. Rozwiązywania Alkoholowych Bartłomiej 

Tomczyński - powiedział, że temat jest znany komisji ilekroć podjeżdżam do sklepu ja z 

takim czymś się nie spotkałem, ale słuchy dochodzą, że tam spożywa się alkohol. Komisja 

będzie rozpatrywała ta sprawę tym bardziej, że naprzeciwko sklepu jest plac zabaw dla dzieci.  

Sołtys wsi Roman Madeksza - powiedział, że sprawa dotyczy nie tylko Trzcińska. W 

Komarnie są dwa sklepy i tam gdzie są posesji prywatne tam nie ma butelek, ale tam gdzie 

jest teren gminy tere niedopilnowany przy pierwszym sklepie po lewej stronie tam gdzie był 

Klub Komar jest tam składowisko butelek. Koło kościoła gdzie jest drugi sklep też rosną 

sterty butelek przy cieku wodnym. Tutaj nasuwa się nie tylko to nieszczęsne spożycie 

alkoholu w tych miejscach publicznych, ale również nie wywożenie nieczystości stałych 



butelek z kubłów, które tam stoją. Niestety wygląda to fatalnie. Ten sprzedawca czuje się 

bardzo w niezręcznej sytuacji, ponieważ jest naszym podatnikiem i płaci za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  Ponadto powiedział, że wszystkie spotkania z Panią 

psycholog, o której też tutaj mówimy to tez jest farsa. Każdy uczestniczący na spotkanie idzie 

trzeźwy a po spotkaniu spotykają się kumple i spożywają dalej alkohol. Żeby wyjść z nałogu 

to trzeba chcieć.  Uważam, że komisja może tylko pomoc dla takich ludzi.  

Wrócił Radny Jacek Gołębski  

 Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi, Narkomanii. W czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 12 radnych 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 radnych, 12 głosów „za” 

głosy „ przeciw” i głosy „ wstrzymuje się’ ’nie wystąpiły 

 

Uchwała otrzymała 

Nr XXIX /205/2013 

Ad.6, ppkt 4 

Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013rok 

Skarbnik Gminy Marcin Baran dokładnie omówił w/w projekt uchwały nadmieniając, że: 

Zmniejszyć dochody w łącznej kwocie 1.888.000,00 zł., W tym: zmniejszyć budżet po stronie 

dochodów majątkowych o kwotę 1.892.233,00 zł., zwiększyć budżet po stronie dochodów 

bieżących o kwotę 30.083,00 zł.,  zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 

25.850,00 zł., Zmniejszyć wydatki w łącznej kwocie 1.888.000,00 zł., w tym: zmniejszyć 

budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.881.200,00 zł.,  zwiększyć budżet po 

stronie wydatków majątkowych o kwotę 16.500,00 zł.,  zmniejszyć budżet po stronie 

wydatków bieżących o kwotę 145.314,00 zł.,  zwiększyć budżet po stronie wydatków 

bieżących o kwotę 122.014,00 zł. 

Plan dochodów po wprowadzonych 

zmianach wynosi 16.180.083,25 zł   

 

Plan wydatków  po wprowadzonych zmianach wynosi: 15.606.118,25 zł  

Plan przychodów budżetu wynosi : 

479.908,00 zł Plan rozchodów budżetu 

wynosi 1.052.873,00 zł  

 

  

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

na wszystkie.  

 

                                                                                                                     - załącznik Nr 8 – 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano dość długo i szczegółowo na 

komisji  27.12.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 7 

głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 

2013rok w raz z autopoprawkami W czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 12 

radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 radnych, 11 głosów 

„za”, 1 głos „ wstrzymuje się’ głosy „ przeciw” ’nie wystąpiły   

Uchwała otrzymała 

Nr XXIX /206/2013 



 

Przybyła Pani Dorota Goetz Prezes Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego ”FAKTOR” 

 

Ad.6 ppkt 5 

Wyrażenia zgody na dzierżawę oraz określenia jej zasad względem nieruchomości 

należącej do Gminy Janowice Wielkie na rzecz wnioskujących.   
Wójt Gminy Kamil Kowalski - uważam, że temat jest szeroko znany dla wszystkich 

radnych z poprzedniej sesji. Przedłożyliśmy państwu projekt uchwały ze zmianami, które 

dotyczą głównie ilości obszarów działek, o które występuje dzierżawca, na których chciałby 

działać dla dobra mieszkańców gminy i Miedzianki chciałby zmieniać wizerunek tej 

Miedzianki. Na przestrzeni tego czasu od ostatniej sesji odbyły się konsultacje społeczne z 

mieszkańcami Miedzianki w kościele w Miedziance. O konsultacjach społecznych 

powiadomieni byli wszyscy mieszkańcy po przez obwieszczenia na wszystkich możliwych 

tablicach ogłoszeń. Była też możliwość konsultacji drogą elektroniczną. Na czas i okres 10 

dniowej konsultacji niestety nie odpowiedział nikt z mieszkańców z Miedzianki. Obiekcie, 

obawy staraliśmy się omówić na spotkaniu, o którym wcześniej już mówiłem. Temat bardzo 

szeroko omawiany na poprzedniej sesji, komisji budżetowej. Ja obawiam się żebyśmy nie 

poszli za daleko i nie stracili jedynej szansy, która pojawia się po raz pierwszy od wielu lat i 

jako kol wiek zacząć pozytywnie zmieniać wizerunek Miedzianki i jej obraz turystyczny 

szczególnie, że tą Miedzianką zainteresowani są ludzie zewnątrz, turyści. Miedzianka na 

obecną chwilę nie jest wizerunkiem o jakimkolwiek przygotowaniu turystycznym. Ja swoją 

opinie i swoje zdanie przedstawiałem już a teraz chętnie po uczestniczę w rozmowach. 

Ponadto zgłosił autopoprawkę w § 1 o łącznej powierzchni jest 2.8763 Ha a winno być 2, 

7163 ha to błędne z sumowanie wynikła z dodania działki z pkt.3 § 1. 

 

 

                                                                                                                     - załącznik Nr 9 – 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano dość długo i szczegółowo na 

komisji  27.12.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 6 

głosami „za” głosy „ 1 głos wstrzymuję się” głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

Otwarcie dyskusji 

Radny Bogdan Kamiński - powiedział, że ma poważne wątpliwości odnośnie podziemnych 

tras turystycznych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz - 

składam wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały zapis (podziemnych tras 

turystycznych) 

Mieszkaniec Miedzianki Zbigniew Pławiak - na ręce Przewodniczącego Rady Gminy 

Szymona Młodzińskiego złożył prośbę mieszkańców podpisaną przez 53 pełnoletnich 

mieszkańców prosząc Urząd Gminy o odroczenie wydzierżawienia nieruchomości 

położonych we wsi Miedzianka stowarzyszeniu ”Faktor” do momentu wyboru sołtysa i Rady 

Sołeckiej w naszej miejscowości. Dlaczego ponieważ nasi mieszkańcy nie są reprezentowani 

tak uważają? W związku z tą sprawą sam osobiście mogę powiedzieć, że mamy wątpliwości. 

Pan Wójt rozmawiał z nami ze mną osobiści trzy krotnie i postępu w wyjaśnieniu naszego 

podwórka nie ma. A w momencie jak wydzierżawimy tą działkę stowarzyszeniu „Faktor” to, 

do kogo ja mam się zwrócić żeby wydzierżawił mi tą część podwórka. Część mieszkańców 

pracuje za granicą i też nie mogą się wypowiedzieć w sprawie tych swoich działek. Następne 

wątpliwości to, że my mieszkańcy nie mamy sołtysa wsi Miedzianka ktoś wpisał plan 



wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 r na Miedziankę 7 tys.zł.  Zapisano zakup 

narzędzi dla wsi Miedzianka pytanie, jakie to są narzędzia i w jaki celu mają być zakupione. 

Następny punkt prace porządkowe na działce po byłym parku po pałacowym. Jeżeli ten park 

ma być wydzierżawiony dla stowarzyszenia ”Faktor”, dlaczego sołectwo ma ponosić koszty 

na to. Mieszkańcy wyrażają się na to, że mają inne plany na zagospodarowanie tych funduszy. 

Ja byłem na zebraniu, ale z tego zebrania nic nie wynika. Ja nie otrzymałem żadnego pisma, 

że Urząd Gminy zwróciłby się do mnie i stwierdziłby, że wydzielimy, podzielimy tą działkę 

geodezyjnie, o która wnioskowałem, że na swój koszt jestem chętny zrobić i zrealizować. 

Tylko, że ja sam nie mogę zrealizować, ponieważ nie jest to moja działka. Dlatego uważam, 

że należałoby się przychylić do prośby mieszkańców, którzy mają też takie wątpliwości i 

odroczyć do czasu, kiedy zostaną te wątpliwości wyjaśnione.  

Mieszkaniec Andrzej Brudziński - mamy na naszym terenie nowego inwestora, który 

buduje mini browar. Ja mam mapy rolnicze mam mapy geodezyjne a teraz ta działkę, którą 

wyznaczył sobie inwestor na własny koszt działka ma całkiem inny kształt.  Takich rzeczy 

jest sporo.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że mieszkańcy dążą do 

tego żeby istniało oddzielne sołectwo a nie jak dotychczas Mniszków - Miedzianka. 

Mieszkaniec Miedzianki Zbigniew Pławiak - powiedział, że niejednokrotnie zwracałem się 

do Wójta, że przychodzą do mnie mieszkańcy Miedzianki z prośbą o pomoc w wyborze 

sołtysa. Natomiast odnośnie dzierżaw chciałem się zapytać brat ma dzierżawę na okres 10 lat 

a stowarzyszenie „Faktor” może otrzymać na okres 30 lat. Za 30 lat ja będę miał 80 to 

prawdopodobnie większość tych mieszkańców zejdzie z tego świata.  Słyszałem już o 

różnych okresach dzierżawy, ale na 30 lat to po raz pierwszy. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że nie wiem, co ma procedowanie w temacie 

dzierżawy i rozwoju naszej gminnej miejscowości do problemów, że mieszkańcy Miedzianki 

nigdy nie brali udziału w życiu tej miejscowości nie brali udziału w życiu rady sołeckiej nie 

brali udziału w wyborach sołtysa. Od wielu lat funkcjonuje tak - Mniszków - Miedzianka, 

jako jedno sołectwo. Rozmawialiśmy od momentu pojawienia się tematu na poprzedniej sesji 

trzy krotnie, ale podkreślam jeszcze raz i mówiłem już wielokrotnie ja, jako Wójt Gminy 

Janowic Wielkich możemy wam pomóc technicznie w tym temacie. Ja was nie przymuszę i 

nie jestem stanie przymusić żeby mieszkańcy Miedzianki zaczęli uczestniczyć w tym życiu 

społecznym. To, że teraz nagle obudziliście się państwo chcecie sołtysa to jest trochę nie tak, 

ponieważ mieliście możliwość uczestniczenia w wyborach sołtysa i rady sołeckiej w roku 

2011 został podstawiony autokar żeby ułatwić Wam uczestnictwo w wyborze sołtysa i rady 

sołeckiej nikt się nie pofatygował z Miedzianki. W obecnej chwili jest was tylko trzech. A nie 

jak w momencie jak pojawia się szansa po 30 latach, co kol wiek coś poszło nagle krzyczycie, 

że Wy nic nie wiecie i, że nie jesteście reprezentowani. Odnośnie wypowiedzi Pana Pławiaka 

unikałbym wypowiedzi nasze podwórko. Jest to działka gminna to nie jest podwórko. 

Powiedziałem na spotkaniu, że bezwzględnie, jeżeli dojdzie do tego, że rada gminy 

zobowiąże urząd Gminy do tego żeby rozmawiać z stowarzyszeniem „Faktor” odnośnie tych 

działek to pierwszą rzeczą, którą zrobię to zapewnię wam bezpieczeństwo tej działki, o której 

rozmawialiśmy i w gabinecie i w kościele. Pan żąda żebym zrobił to wcześniej. Panowie ja 

nie wiem czy one się wydarzą a chcecie żeby wasz pomysł już był zrealizowany.  

Pan Brudziński mówi, że są różne mapy no niestety jest to bolączka całego kraju. Mapy nie 

wykonuje Urząd Gminy tylko ludzie, którzy mają uprawnienia i dokumenty na to żeby 

dokonać obmiarów i pod tym się podpisać. Bardzo dobrze, że te rzeczy się wydarzyły, że w 

końcu dzięki uprzejmości księdza mogliśmy się spotkać, ale nie tedy droga żeby obwiniać 

Urząd Gminy. Bo nie Urząd Gminy nie Wójt Gminy dokonuje rad sołeckich i sołtysa tylko 

wy, jako mieszkańcy winniście to zrobić. Odnośnie ogłoszeń wisiały na tablicy ogłoszenia i 

dlaczego oprócz was 3 największych rolników nikt z mieszkańców Miedzianki nie wziął 

udziału. Po dwóch miesiącach macie podpisaną listę z apelem jest to odepchnięcie piłki 

żądacie żeby Wójt i Gmina wybrali wam sołtysa. 



Mieszkaniec Andrzej Brudziński - dlaczego częściowy fundusz sołecki przeznaczony jest 

na prace porządkowe na działce po byłym parku po pałacowym o ile ma wziąć to w 

dzierżawę „Faktor”. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to uporządkowanie nie jest dla stowarzyszenia tylko dla nas 

wszystkich. Natomiast „Faktor” będzie robił wiele dla mieszkańców gminy i mieszkańców 

Miedzianki. 

Mieszkaniec Miedzianki Zbigniew Pławiak - powiedział, że do tej pory być może nie było 

zainteresowania ze strony mieszkańców Miedzianki, ale w obecnej chwili ma Pan ta listę 

podpisaną gdzie mieszkańcy Miedzianki wyrażają chęci uczestniczyć w wyborze sołtysa i 

rady sołeckiej.  

Radny Andrzej Uss- zapytał, kiedy mieszkańcy Miedzianki skoro chcą mieć te wybory jest 

stanie im dopomóc organizacyjnie takie wybory przeprowadzić. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - uważam, że do końca stycznia 2014 roku powinno to być 

zrobione. Przez wiele lat byliście wspólnie Mniszków Miedzianka wszystko było ok. nie 

stwarzało to większych problemów i teraz nagle bardzo głośnym głosem, że to wam się nie 

podoba. Jest to temat związany zupełnie ze zmiana funkcjonowania sołectwa. Jest obawa, bo 

jeżeli z dwóch sołectw gdzie w 2011 roku nie można było zebrać reprezentacje sołectwa to 

podział na kolejne dwie miejscowości myślę, że dwie wioski nie są w stanie wygenerować 

tego głosu społecznego rady sołeckiej i sołtysa to czy oddzielnie będą w stanie to zrobić. 

Zobaczymy. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że jest za tym żeby 

rozdzielić sołectwa i wybrać odrębnych sołtysów i rady sołeckie. 

Radny Andrzej Uss - powiedział, że ma uchwałę w sprawie statutu dla poszczególnych 

sołectw określa jasno, jakie są zadania i uprawnienia sołectwa. W związku z tym, że 

mieszkańcy przynieśli tutaj ponad 53 podpisów zgłaszam wniosek formalny o odroczenia 

podjęcia tej uchwały do momentu wyboru sołtysa i rady sołeckiej we wsi Miedzianka. 

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, że o ile w tym pierwszym projekcie uchwały znalazły 

się działki, na które macie panowie w dzierżawie nie dziwiłem się waszym sprzeciwom. O 

tyle teraz zupełnie z wami zgodzić się nie mogę. Tak szczerze to nasza rozmowa to zasłona 

dymna. Czy sołtys będzie z jednej wsi czy będzie z innej wsi to, jakie to ma znaczenie na 

planowaną inwestycję? Czy zmieniał się Wójt Gminy Janowice Wielkie mieliśmy odstąpić od 

ukończenia kanalizacji, czy przestać kończyć wieżę w Radomierzu? Jaka to jest różnica 

odnośnie tej inwestycji? Pan mówi tu o konsultacjach społecznych, bo browar powstaje 

gdybyśmy za każdą inwestycją, która powstaje na terenie gminy robili konsultacje to nic 

innego byśmy nie robili tylko konsultowali społecznie. Manie panowie problem, że z 

funduszu sołeckiego maja być zakupione narzędzia. Ja abstrakt uje od tego, bo to mnie nie 

interesuje. Ale merytorycznie ma to wpływ na inwestycje. Tutaj mamy projekt uchwały, która 

może otworzyć furtkę do inwestycji a czy sołtys czy będzie Miedzianki czy Mniszkowa to ta 

cała rozmowa dzisiejsza nie ma sensu, bo nie ma wpływu na to, co stowarzyszenie „Faktor” 

chce zrobić i jaką umowę Wójt wynegocjuje.  

Mieszkaniec Miedzianki Zbigniew Pławiak - powiedział, że Pan nie widzi sensu, ponieważ 

nie jest Pan mieszkańcem Miedzianki. W pierwszej fazie byliśmy zaskoczeni tą próbą 

wydzierżawienia gruntów, ponieważ nikt z mieszkańców o tym nie wiedział. My 

dowiedzieliśmy się przypadkiem. My, jako dzierżawcy tych gruntów powinniśmy być 

powiadomieni o sprawie. Uważam, że mieszkańcy mają prawo głosu, jeżeli chodzi o nasz 

teren, który zamieszkują i co będzie wpływało na ich komfort życia. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - odnośnie wyboru sołtysa to popieram 

mieszkańców i maja rację. To, że niektórym radnym to się nie podoba, że pan w ten sposób 

mówi to nich Pan się nie przejmuje, bo jeszcze wiele rzeczy nie znają. Jak można mówić, że 

nie jest to uzależnione od sołtysa czy od rady sołeckiej? Jeżeli z Niemiec przyjeżdżają goście 

to sołtys przyjeżdża z burmistrzem i on jest traktowany naprawdę poważnie. Bo ma 



uprawnienia i prawo i obowiązki. U nas w wielu przypadkach jest wykorzystywany tylko w 

tedy, kiedy od niego jakąś rzecz potrzebujemy.  

Radny Romuald Łaski - jest to sprawa trudna, bo jeżeli ktoś przychodzi i ten wielki bałagan 

na Miedziance uporządkować to zaraz jest wielu protestujących. Uważam, że dobrze, ze ktoś 

przychodzi i tam na tym opuszczonym terenie chce coś zrobić. Ale tam tez mieszkają ludzie 

maja swoje nawyki mają swoje działki i teraz zrobić w brew mieszkańcom to nie powinno 

mieć miejsca. Trzeba uhonorować życzenia mieszkańców. Teraz nasza uchwała, która będzie 

dotyczyć tego terenu jest dokumentem bardzo ogólnym. Dokumentem istotnym będzie 

podpisanej umowy przez Wójta Gminy. Umowa ta musi uwzględniać wszystkie sprawy 

związane z interesami mieszkańców. W związku z tym, że mieszkańcy maja coś mają uwagi, 

bo sam fakt, że wnoszą o opóźnienie decyzji to znaczy, że mają jakieś zastrzeżenia do tej 

propozycji. Uważam, że trzeba życzenia mieszkańców uwzględnić, co nie znaczy, że rada 

będzie mogła powiedzieć nie albo powie tak. Decyzja zapadnie później, ale musi taka zapaść.  

Ja jestem żeby Miedzianka była takim magnezem do ściągania turystów i jestem za 

przyjęciem tej uchwały, ponieważ jest to szansa na rozwój Miedzianki. 

Radny Andrzej Uss- zapytał czy stoi coś na przeszkodzie żeby wstępny zarys umowy 

przedstawić mieszkańcom. My dając zgodę na podpisanie umowy Pan będzie negocjował ta 

umowę. Czy jest taka możliwość?    

Mecenas Janusz Konkol- ustawa mówi, że rada gminy organ stanowiący może wyrazić 

zgodę na wydzierżawienie.................. Zawarcie umowy to jest sprawa organu 

wykonawczego. Nie może być w ten sposób, że rada ogranicza Wójta i jego uprawnienia 

mówiąc, że proszę nam najpierw przedstawić projekt umowy. 

Radny Marek Kusz - powiedział, że mamy dwojaki problem. Chciałbym żeby Wójt wziął 

pod uwagę prośby mieszkańców typu państwa Pławiaków jeśli chodzi o rozwiązanie kwestii 

tego podwórka i pewne zapewnienia ze strony Wójta jednakże tu panowie liczą na formalne 

załatwienie, czyli na papierze zapewnienie, że będą mogli użytkować tą część podwórka, 

którą użytkowali do tej pory. W perspektywie tej 30 letniej dzierżawy z obawy, że 

stowarzyszenie może zawłaszczyć im ten teren, który do tej pory użytkują i dlatego jest ta 

obawa ze strony państwa Pławiaków. Natomiast obawa ze strony Pana Brudzińskiego jest 

taka, że na działce, którą chcą dzierżawić „Faktor” istnieje szambo przynależne do jego 

budynku. Myślę, że te kwestie są do rozwiązania i do uzgodnienia z mieszkańcami. To nie 

jest kwestia wyboru sołtysa. Wójt nadmienił, że może w styczniu odbędzie się zebranie 

wiejskie i może Wójt pomoże przy organizacji   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że najpierw rada będzie musiała zmienić pewne 

zapisy związane z naszą gminą. To jest cała procedura. Rada Gminy, jako organ 

ustawodawczy rozdzielić sołectwa zmienić statut. 

Radny Michał, Poleszko - zwrócił się do Pani Prezes Doroty Goetz czy konieczne jest to 

okres 30 letni. 

Prezes stowarzyszenia „Faktor” Dorota Goetz- powiedziała, że na początku, okres ten 30 

lat nie wziął się z tego powodu żeby komuś dokuczyć lub wdrożyć jakieś tam pomysły. 

Zamiar jest tylko jeden, jeżeli chodzi o okres krótszy np.: 10 lat to w pozyskiwaniu środków 

unijnych to naprawdę jest bardzo krótki okres. Jest okres obowiązywania tych inwestycji i nie 

może się tam nic innego wydarzyć przez okres minimum 5 lat, ale proszę sobie wyobrazić. 

Zanim jakieś środki zostaną pozyskane to jest kolejne parę lat. Ja nie jestem w stanie na 

obecną chwile powiedzieć, w jakim czasie, którym roku uda nam się jakieś finanse pozyskać. 

Uważam, że zamiar polega na dobro wspólnym. Nie zwróciliśmy się z prośba o kupno tych 

terenów, chociaż moglibyśmy. Chodzi nam o to, że jako dobro wspólne, które tam jeszcze 

pozostało przez następne lata było, jakie kol wiek zabezpieczenie, że gmina nie zależnie, kto 

będzie Wójtem i jaka będzie rada żeby ktoś od razu nie mógł w żaden sposób sprzedać nie 

tylko zaprzepaścić moja prace i moja energię Ja ta energię i prace mogę tam włożyć, ale 

proszę mi uwierzyć, że ja nie muszę tego robić. O ile państwo uważacie, że jest to zły pomysł 

i, że będziecie czekali na wybór takiego sołtysa czy innego to tak będzie ja tez odstąpię, bo ja 



tez nie muszę tego robić. Uważam, że niektórzy z państwa robicie wszystko żeby ten pomysł 

zablokować. My wyjaśniliśmy sobie z państwem Pawiakami, że jeżeli chodzi o działkę, która 

częściowo jest podwórkiem złożyliśmy pisemną informację, że w momencie wystąpienia 

Pana Pławiaka o kupno tej części działki popieramy ten wniosek po geodezyjnym podziale tej 

działki. Zamierzenia, które chcemy tam pozostawić to nie tylko na jedno pokolenie. Jeszcze 

jedno proszę nie traktować tego, jako przedsięwzięcie prywatne. Stowarzyszenie działa na 

rzecz dobra publicznego. 

Radny Michał Poleszko - powiedział, że jest jak najbardziej za i po rozmowie z kilkoma 

znajomymi powiedzieli mi, że zazdroszczą nam, że ktoś chce coś takiego robić. Ale 

powiedzieli mi jedno dzierżawa nie na 30 lat a najwyżej na 10 lat.  Z kim kol wiek 

rozmawiałem i przeprowadzałem konsultacje społeczne to stwierdziłem czy nie można 

byłoby zawrzeć w umowie klauzuli o przedłużenie na kolejne lata. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że pojawiła się szansa i wykorzystajmy ją, bo 

ja mam takie podejście do życia. Wykorzystajmy to, że ktoś wpadł na taki pomysł i chce coś 

realizować. Miedzianka została zapomniana od wielu lat. Została ona dostrzeżona dzięki 

wydanej książce a tera pojawiają się następni i dajce im szanse. Tak jak już mówili 

poprzednicy nie zostaniecie państwo sami.  Przynieśliście petycje mieszkańców, które może 

być wyodrębniony wyłącznie w drodze uchwały. Jednostkami pomocniczymi gminy są 

sołectwa. Jednostki pomocnicze tworzone są w drodze uchwały gminy, po przeprowadzeniu 

konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy zrobiliście to państwo. Powołajcie sobie 

sołectwo wybierzcie sobie sołtysa, rade sołecką, ale nie zabierajmy tej szansy dla 

miejscowości. Umowa powinna być tak zawarta żeby była ta możliwość ponownej negocjacji 

i pewnych uzgodnień i zmian. Nasz głos powinien w tym temacie powinien być wzięty.   

Zbigniew Pławiak - w większości mieszkańców są obawy żebyśmy nie zostali 

wydzierżawieni i prosimy o uregulowanie wszystkich spraw, czy z podziałami działek żeby 

każdy otrzymał pismo do ręki. My mieszkamy tam od urodzenia i wyprowadzać się nie 

zamierzam. Ale myślę, że należy to doprowadzić formalnie żeby wszyscy mieszkańcy byli 

zadowoleni z tej sytuacji.  
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał mieszkańców czy wy chcecie 

zatrzymać swoje dzierżawi i dla tego jesteście przeciwni czy jesteście przeciwni w ogóle 

temu, co chce robić stowarzyszenie ”Faktor”; 

Zbigniew Pławiak - powiedział, że zdania mieszkańców jest podzielona większość wręcz się 

boi, że każdy będzie chodził po podwórku i nie będzie żadnej prywatności. 

Mieszkaniec Janowic Bogdan Lesiński - powiedział, że był na ostatniej sesji gdzie Pani 

Prezes przy pomocy audiowizualnych środków plany, jakie ma stowarzyszenie „Faktor”. 

Wysłuchałem również panów, którzy brali udział w tej dyskusji i powiedziałem na 

poprzedniej sesji, że Miedziankę znam od dawna pamiętam jak mieszkali ludzie na 

Miedziance. Pamiętam jak różne rzeczy w Miedziance się jeszcze działy. Co niedziele jestem 

w Miedziance z innego powodu, ale trzeba przyznać, że ta Miedzianka dziś wygląda 

strasznie? To miejsce w tej chwili jest wstydem gminy nie ulega wątpliwości, bo tak to 

wygląda. Jeżeli ktoś znalazł się teraz, że chce cos w tej Miedziance zrobić to powinniśmy 

jeszcze w tym pomagać powinniśmy zrobić wszystko żeby tam coś zostało zrobione. Czy to 

jest realne czy to jest możliwe zrealizować wszystko? Myślę, że wszyscy macie takie 

wątpliwości, ale jeżeli coś chce się robić to temu należy się przyklasnąć. Przykro mi, ale nie 

do mnie należy ocena, ale powiem, że panów odbieram, jako hamulcowych. Dla czego? 

Trzeba się cieszyć, że na tym terenie ktoś chce coś z robić oczywiście z zachowaniem tego 

żeby była droga przejezdna, podwórko żeby pozostało podwórkiem żeby szambo 

stowarzyszenie nie zniszczyło itd. Nie trzeba hamować tylko iść ta droga naprzód. Kwestia 30 

lat dzierżawy to też jest inna sprawa ja byłbym za okresem mniejszym, ale z zastrzeżeniem, 

że po 10 latach z zachowaniem wszystkich warunków przedłużona na kolejne lata.  

Radny Czaja Radosław - zapytał czy macie pomysły w fundacji na pozyskanie szybciej tych 

środku. 



Prezes stowarzyszenia „Faktor” Dorota Goetz - powiedziała, że mają spore doświadczenie, 

które przedstawiłam na poprzedniej sesji. Ja mówię, co jest realne i jest możliwe miedzy 

innymi sam fakt, że 10 letni okres dzierżawy nie jest okresem wystarczającym Z takiego 

powodu, jeżeli pod koniec 10 letniego okresu udałaby się jakakolwiek uzyskanie środków 

wiązałyby się nawet z drobnymi inwestycjami i okres obowiązywania tego, że inwestycja 

musi zachować swój charakter ma 5 lat, co ja mam zrobić na swoja odpowiedzialność. To jest 

ryzyko dla mnie dla mnie osobiście również. Jest to zobowiązanie finansowe, które ja 

osobiście ponoszę i nie podejmę tego ryzyka o ile ten okres dzierżawy będzie krótszy. 

Radny Andrzej Uss - powiedział, że o ile zmieni się rada czy Wójt to następcy również 

mogą popierać pomysł fundacji i ten okres dzierżawy przedłużać. Sporo jest takich działek w 

projekcie uchwały w obrębie zewnętrznym. Na ilu działkach faktycznie są obiekty 

zabytkowe.  

Prezes stowarzyszenia „Faktor” Dorota Goetz - powiedziała, że tu nie chodzi o obiekty 

zabytkowe. Tu chodzi o całość koncepcji, która została państwu przedstawiona. Póki nie 

mamy zielonego światła i o ile państwo nie dacie takiej zgody to, o czym ja mam rozmawiać 

z architektem. O ile chodzi o małe działki to one mogą mieć duże znaczenie w zależności jak 

są usytuowane przy drodze i tam gdzie będzie możliwość postawienia małej infrastruktury 

czy małej tablicy informacyjnej czy czego kol wiek, co nie będzie powodowało ani zwady ani 

sporem dyskusji.. Chodzi tu szczególnie o całość koncepcji. Ja wyobrażam sobie, że ta całość 

koncepcji wypracowana zostanie w pewnym sensie z mieszkańcami, którzy będą chętni, jeśli 

będą chcieli nad tą koncepcją pracować. Na tym polegają konsultacje społeczne nie tylko na 

wysłuchaniu stron. Spotkaliśmy się w kościele, co ja mogę w tej chwili powiedzieć, kiedy my 

nie mamy żadnego prawa do niczego. O czym my mamy dyskutować ja mogę tylko 

wysłuchać wątpliwości czy jakieś kwestie, jakie się pojawiają, ale całość tego spotkania 

poświęcona była sołectwu a nie tematowi. Myślę, że o ile byłaby decyzja pozytywna będzie 

dopiero można przeprowadzać konsultacje społeczne.   

Radny Andrzej Uss - powiedział, że twierdzi Pani, że nie ma zarysów nie ma koncepcji, ale 

też trzeba zrozumieć obawy mieszkańców, bo tez nie mają zarysów ani koncepcji. Uważam, 

że może wstrzymać się z ta uchwałą przekonać sołectwo, którzy się zorganizują i chcą 

działać, współpracować. Ja uważam, że nie wszyscy są przeciwni Fundacji tylko nie maja 

zarysów i wiedzy. Należałoby rozmawiać z nimi rozmawiać się organizują będzie sołectwo, 

sołtys będzie rada sołecka. Myślę, że w styczniu organizacja sołecka się zawiąże. 2;25 41 

Prezes stowarzyszenia „Faktor” Dorota Goetz - powiedziała, że czas, który biegnie uważa 

się za czas stracony. Zanim się koncepcje wymyśli, przedyskutuje złoży to taki mamy czas. Ja 

nie mam pretensji. Państwo macie prawo wnieść swoje zdanie. Uważam, że dziwnym trafem i 

tak się jakoś stało, że nagle wzbudziło takie rzeczy, o których nie pomyśleliśmy. Ruszyły 

takie rzeczy jak nieuregulowane własności, podziały, ale to nie moja sprawa. Ja składam 

pewną propozycję albo państwo będziecie chcieli przyjąć albo nie. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że na posiedzeniu KB padła propozycja żeby 

zobowiązać Wójta, aby w umowie o ile dojdzie do skutku był zapis o składaniu sprawozdania 

przez stowarzyszenie raz na 2- 3 lata jak wyglądają działania i co maja w planie. 

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, że padła propozycja o przełożeniu po raz kolejny 

głosowania uchwały. Mecenas słusznie zauważył, że takie przekładanie nie ma ustanowienia 

sprawy. Uważam, że zanim ukonstytuuje się rada sołecka, sołtys no i ten pomysł żeby z tą 

umową przedwstępną biegać do każdego mieszkańca Miedzianki to termin daleko odległy. 

Myślę, że wszystko to można załatwić w treści umowy gdzie Wójt będzie negocjował z 

stowarzyszeniem i z nami, jako mieszkańcami gminy. Nie da się ominąć żadnych ze stron o 

ile dojdzie w ogóle do tego. Pan Pławiak powiedział, że chcecie inwestować, ale nie.......... 

Sobie prawa, że to tylko wy inwestujecie. Gdy powstaje browar przeszkadza wam. Faktor 

chce, co kol wiek zainwestować tez wam przeszkadza. W Janowicach Wielkich jak 

powstawał sklep „Dino” też byli ludzie niezadowoleni. Nie jedna osoba miała duże:, „Ale” bo 

interesy podupadły. Uważam, że to było dobre dla większego „dobra”. Ludzie chodzą do 



sklepu są zadowoleni. Myślę, że takie stowarzyszenie, które chciałoby cos zrobić na 

Miedziance to dla was nie powinien być problem uważam, że gdyby Stowarzyszenie chciało 

otworzyć spółdzielnie mleczarska i wchodzić wam w wasze interesy to wcale bym Wam się 

nie dziwił.  

Radny Bogdan Kamiński - zapytał czy nie należałoby skonsultować się z KGHM czy oni 

nie będą mieli zastrzeżeń tan na inwestowanie w pewnych częściach tych działek, ponieważ 

są tam już ewidentne szkody górnicze. Część mieszkańców została wysiedlona a część żyje 

na własne ryzyko. 

 Prezes stowarzyszenia „Faktor” Dorota Goetz- mieszkańcy, którzy mieszkają w 

Miedziance i prowadzą gospodarstwo rolne czy oni też konsultowali swoja działalność z 

KGHM, bo o ile tak to, jeżeli będą takie potrzeby to na pewno będziemy się konsultować. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że z rozmów z przedstawicielami „Faktor” 

wynika, że tam nikt nic nowego budować nie zamierza, bo nad zwyczajniej w świecie 

studium zagospodarowania przestrzennego na tych działkach, o których mowa na to nie 

pozwala. Gmina kładłaby nacisk żeby coś się działo nie budowanie to jest uratowanie tych 3 

budynków, które jeszcze stoją w opłakanym stanie. Nie wyobrażam sobie żeby ktoś planował 

na pozostałych działkach budowlę, czego kol wiek. Założeniem stowarzyszenia „Faktor jest 

uratowanie to, co jeszcze pozostało, ogarnąć, zabezpieczyć, oczyścić, wykosić, zebrać śmieci 

zadbać o całokształt Miedzianki. Nie wiem czy to jest niewiedza czy przyzwyczajenie 

mieszkańców Miedzianki, że po 7 listopada br wpłynął wniosek od mieszkańca na dzierżawę 

działek związanych z ogródkami przydomowymi. Taki wniosek składają mieszkańcy, którzy 

na grube pieniądze zalegają w gminie i nie ma mowy o ściągalności a oni występują o zgodę 

na dzierżawę. Wiecie państwo też postarajcie się i apeluje. Ja jestem zwolennikiem 

wykorzystywania nadarzających się okazji i jeżeli mogę pozyskać pieniądze dla gminy to, to 

wykorzystuje. Dla mnie, jako Wójta Gminy Janowice Wielkie pojawia się możliwość bez 

kosztowego wyciągnięcia postawienia na normalne tory przejścia naszej gminy to ja 

bezwzględnie to robie i o to walczę. Serdecznie proszę, jako organ uchwałodawczy 

zastanowili się nad tym a odnośnie umowy na pierwszej sesji podkreślałem, ze zrobię 

wszystko żeby zadbać o takie zapisy w umowie żebyśmy mieli możliwość kontrolowania, ale 

pamiętajcie, że druga strona też będzie dbała o to żeby zapisać, że gmino jak nam nie 

pomożesz to my sami nie uciągniemy, gmino, jeżeli będziesz cały czas szła kontrą to 

rezygnujemy, gmino o ile nie pozyskamy środków po trzech latach a będziecie robić 

wszystko wy radni, mieszkańcy żeby nam przeszkadzać to my też nakażemy sobie zapisać w 

umowie dziękujemy radźcie sobie sami.   

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński przeprowadził głosowanie nad 

złożonym wnioskiem przez radnego Andrzeja Uss w sprawie odroczenia podjęcia głosowania 

nad uchwałą do momentu wyboru sołtysa i rady sołeckiej W czasie głosowania na sali obrad 

obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 11 

radnych, 3 głosów „za”, 4 głosy „ wstrzymuje się’ 4 głosy „ przeciw” ’   

Nieobecny Radny Jacek Gołębski 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na dzierżawę oraz określenia jej zasad 

względem nieruchomości należącej do Gminy Janowice Wielkie na rzecz wnioskujących. 
W czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 11 radnych, 6 głosów „za”, 2 głosy „ wstrzymuje się’ 3 

głosy „ przeciw” ’   

Uchwała otrzymała 

Nr XXIX /207/2013 

 

Przerwa od 15:15 - 15:30 

 



Ad.7,8,9. 

 Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXVIII sesji Rady Gminy. 

 Sprawy różne.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - otworzył dyskusję 

 Radny Marek Kusz - zgłosił interpelację w sprawie wystąpienia do PKP o udostępnienia 

pomieszczenia turystą bądź mieszkańcom korzystających z kolei, ponieważ ludzie stojący na 

stacji nie maja schronienia.  Często jest zimno pada deszcz, śnieg wieje a oni nie mają gdzie 

się schronić, ponieważ stacja jest zamknięta jak również toalety tez są niedostępne. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - problem ten jest od wielu lat. PKP zwróciło się do nas z 

propozycją oddania tego obiektu, ponieważ nie maja funduszy na utrzymanie tego obiektu. 

Obiekt w środku jest zrujnowany oni się bronią tym, że o ile będzie to otwarte to nie będzie 

miał, kto tego zamykać nie ma, kto pilnować itd. My wystąpiliśmy po to żeby wynajęli bądź 

wydzierżawili pomieszczenie od strony ul. Wojska Polskiego gdzie będziemy chcieli zrobić 

toalety. Ale żeby zrobić toaletę to naprawdę jest duża inwestycja. PKP chciałoby się pozbyć 

całego budynku. Ja widziałem te obiekty i jedynie jest możliwe oddzielenie tych pomieszczeń 

od strony Alei. PKP wyzbywa się takich budynków, ponieważ nie mają na utrzymanie.   

Radny Romuald Łaski - powiedział, że jako klient sklepu „Dino” wiele miesięcy składałem 

interpelacje żeby było inne wejście dla pieszych, którzy tam wchodzą do tego sklepu. Prawda 

jest, że latem nie ma niebezpieczeństwa, ale w okresie deszczu przymrozków, mrozu to tam 

wejście jest bardzo niebezpieczne. Zaczną robić dopiero w tedy, kiedy ktoś połamie nogi, 

rozbije głowę, kiedy nastąpi jakiś wypadek. W tedy dyrekcja tego marketu zajmie się jakimś 

porządnym wejściem dla pieszych. Uważam, że ta sprawa jest pilna i jest to w interesie wielu 

mieszkańców Janowic.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że podejmowaliśmy rozmowy była wymiana 

pism, o czym Pan tez został powiadomiony odpowiedź była taka, że z ich placu nie ma 

żadnego chodnika jest to wyjście wprost na drogę powiatową, na której nie ma żadnej 

infrastruktury. Z ich strony była taka obietnica, że wezmą pod uwagę wyłożenie tego wzgórka 

czymś, co jest mniej śliz gie oraz poręcz. Sprawę ponowimy. 

Radny Radosław Czaja - zapytał czy istnieje możliwość prawna do przymuszenia osoby 

prywatnej do doprowadzenia swojego budynku do jakiejś tam schludności. Mówię tu o 

budynku po byłej restauracji w Janowicach Wielkich na rogu w samym centrum Janowic.  

Budynek jest w stanie opłakanym i ludzie twierdza, że jest to wizytówka żałosna. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że właściciel chciałby to sprzedać, lecz 

wystawia takie ceny, że nikt tego nie kupi. 

Mecenas Janusz Konkol - jedynym rozwiązaniem jest to zgłoszenie do Powiatowego 

Nadzoru Budowlanego o wydanie opinii o stanie technicznym budynku i wydanie 

stosownego nakazu.  Wyegzekwowanie takiego nakazu wiąże się z kosztami wspólnoty. Na 

ile to będzie skuteczne to jest inna rzecz. 

 Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że nie ukrywa, że w tym budynku miała 

miejsce rok temu katastrofa budowlana.  Nadzór budowlany nałożył na właścicieli dokonać 

ekspertyzy tego budynku. ( Radny Kamiński omówił skutki katastrofy budowlanej - trudne do 

odsłuchania) 

Radny Dariusz Podkański - zapytał odnośnie śmieci jak spisane są umowy z mieszkańcami 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że gmina nie spisywała umów  na wywóz 

nieczystości ( śmieci) naliczana jest na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców. 

Deklaracji na dzień dzisiejszy nie mamy od 12 rodzin. O ile chodzi o deklaracje spisaliśmy 

bardzo ładnie, ale ni jak to się przekłada na ściągalność płatności. Na zakończenie okresu 

rozliczeniowego poszły upomnienia. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - na ręce Pana Wójta złożył wniosek na 

wycinkę drzew (świerki) w obrębie posesji Dudka.  Świerki te są potężne wiatry występujące 



coraz częściej na naszym terenie pochylają te drzewa i zagrażają zawaleniu żeby temu 

zapobiec uważam, że należałoby to ściąć.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, ze zaraz po nowym roku sięgniemy po ten temat 

i wystąpimy do Powiatu o wydanie zezwolenia na wycinkę tych drzew. Będzie to temat 

priorytetowy. 

Radny Andrzej Uss - powiedział, że z nowym rokiem chciałby życzyć Wójtowi żeby potrafił 

zdyscyplinować jednego pracownika, ponieważ takiego chamskiego zachowania, jakie 

nastąpiło w wyniku kolizji gdzie prowadził Pan Gapiński Robert nasz konserwator gdzie 

uszkodził mój samochód i ucierpiała na zdrowiu moja matka. Policja przyjechała na miejsce i 

stwierdziła jego ewidentna winę. Tak arogancki pracownik siedzi moja mama kobieta w 

pewnym wieku otwiera drzwi klnie jak szewc ani dzień dobry. Troszkę innych zachowań 

wymagamy od naszych pracowników tym bardziej, że stało się to w godzinach pracy kierując 

busem gminnym a nie prywatnie. Rozumie jego zachowanie jak byłby po pracy, ale w 

godzinach pracy wypadałoby mieć troszkę kultury osobistej jak to w regulaminie gminnym 

jest mowa.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że nie uczestniczyłem nie byłem świadkiem 

relacje znam odmienne i nie będę zawierał głosu.  

Radny Andrzej Uss - ja to, dlatego komentuje, że relacje, które dochodzą z samego urzędu 

są zdecydowanie odmienne. Na ta kolizję na tą winę sporządzony jest protokół mogę go 

udostępnić gdzie jednostronnie stwierdzona jest wina kierowcy Gapińskiego. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że tutaj nie trzeba protokołu, jeśli ktoś wyjeżdża 

z pod porządkowej tyłem do kierunku porządkowej niestety jest takie prawo drogowe a nie 

inne można dyskutować, z jaka prędkością jedzie kierowca, który natrafia na coś takiego. 

Uważam, że to nie jest temat na dyskusje tutaj. 

Ad.10 

Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że do końca stycznia 

musimy zaplanować sesję i proponuje dzień 31.01.2014(Piątek). Drugi ważny temat to 

03.02.2014 roku mija termin podjęcia uchwały w sprawie analizy wniosku o zatwierdzeniu 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzania ścieków. Następnie 

podjecie uchwały w sprawie planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2014.Realizacja zadań 

oświatowych oraz przedstawienie sprawozdania z kontroli finansowej przeprowadzonej przez 

Komisje Budżetu Infrastruktury Komunalnej w GZS w Janowicach Wielkich. Następnie 

musimy podjąć uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Gołębskiego o tym 

terminie powiadomiłem Wojewodę Dolnośląskiego, że sprawę rozpatrzymy na sesji 

styczniowej. Wszystkie dane dotyczące tego tematu, które posiadam to: pismo Komisarza 

Wyborczego z Jeleniej Góry, opinię prawną Adw. Janusza Konkola, orzeczenie Sądu 

Apelacyjnego we Wrocławiu, które otrzymałem z Krajowego Biura Wyborczego z Jeleniej 

Góry po rozmowie telefonicznej z prośbą o jej przesłanie oraz pismo od Wojewody 

Dolnośląskiego, w którym to zobowiązuje Rade Gminy do stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu.  

Radny Bogdan Kamiński - zapytał mecenasa czy my mamy obowiązek obligatoryjny być za 

pozbawieniem mandatu czy mamy jakiś wybór. 

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że ustawa mówi, że Rada powinna podjąć uchwalę o 

wygaśnięciu mandatu jednakże są przypadki, które odmawiają przyjęcia takiej uchwały. 

Wówczas, co najwyżej Wojewoda podejmie postanowienie zastępcze, które to będzie 

zastępowało ta uchwałę. Jeżeli rada z tych czy innych przyczyn wyrazi sprzeciw tego, co 

spotkało jednego z radnych może nie podjąć takiej uchwały wówczas nie będzie mógł 

zarzucić nie dopełnienie obowiązku i Wojewoda wyda postanowienie. 

Radny Radosław Czaja - powiedział czy w tym momencie należy ogłosić dodatkowe 

wybory czy można obradować w mniejszym składzie. 



Mecenas Janusz Konkol - Wybory uzupełniających się nie przeprowadza, jeżeli ich data 

przypadałaby w okresie sześciu miesięcy przed zakończeniem kadencji rady. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że temat tej uchwały 

można było rozpatrzyć na dzisiejszej sesji, ale ze względu na to, że od wielu, wielu lat radny 

pełnił różne funkcje społeczne i przysłużył się naszej gminie. Jak wysoka rada zadecyduje 

radny ma prawo się odwołać od podjętej uchwały? Odwołanie przedłuży ten okres czasu 

Przesuwając termin sprawy radnego Pana Jacka miałem również na uwadze zapytanie dwóch 

radnych, którzy od roku nie uczęszczają na sesjach ani też komisjach. Zapytałem czy w 

dalszym ciągu nie będą uczestniczyć i czy zrzekną się sami.  Jeden radny jest zagranicą a 

drugi radny zastanawia się przed podjęciem decyzji.  

Radny Paweł Pawłowicz- przypomniał członkom komisji budżetowej, że posiedzenie 

komisji w szkole odbędzie się około 15.01.2014. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - prosiłbym jeszcze ująć sprawy związane z firmą Wodnik. 

Oraz będą już przygotowane materiały odnośnie Miedzianki i Mniszkowa żeby państwo się 

zapoznali.  

Radny Andrzej Uss - ponowił informację, że styczniu odbędzie się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej w temacie planu pracy i w związku z tym o ile radni mają jakieś tematy, którym 

komisja winna się zając to proszę zgłaszać do biura rady.    

Ad.11. 

 Przyjecie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. 

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

wnieść poprawki do protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

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

W wyniku przeprowadzenia głosowania 11 głosów ”za” przyjęciem protokołu głosy „ 

„wstrzymuje się” i głosy „przeciw „ nie wystąpiły  

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 11 radnych. Protokół z XXVIII Sesji Rady 

Gminy Janowice Wielkie został przyjęty. 

 

Ad.12 

Zamknięcie obrad XXIX 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 wraz z Wójtem Gminy Kamilem 

Kowalskim złożyli życzenia noworoczne dla wszystkich radnych i ich rodzin. Do życzeń 

dołączył się mieszkaniec Janowic Pan Bogdan Lesiński 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński o 17: 00 dokonał zamknięcia XXIX 

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

uczestnictwo w obradach.  

 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                                     Przewodniczący 

Insp. ds. Rady Gminy                                                          Rady  Gminy 

i działalności gospodarczej                                               Szymon Młodziński   
 


