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                                                                   PROTOKÓŁ Nr XXXII/2014 

                                    z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

                                    z dnia  26 czerwca 2014roku ( czwartek) 

                                                                godz. 10
00 

 

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

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

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

radnych udział wzięło 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne.  Po 

stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy, słowami „ otwieram 

XXXII 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 oraz zawsze uczestniczącego mieszkańca Gminy 

Pana Bogdana Lesińskiego.. 

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 XXXII 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) Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia     

 komunalnego. 

1.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez    

   Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowice   

   Wielkie za rok 2013. 

2.Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowice Wielkie w    

   sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013. 

3.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich  w   

   sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2013. 

4.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego we Wrocławiu o wniosku Komisji  

   Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla  

   Wójta Gminy Janowic Wielkich. 

5.Dyskusja. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją  

   o stanie mienia komunalnego za 2013r. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice  

   Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2013. 

6) Podjęcie uchwał w sprawie: 

       1. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze  

           środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

       2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego   

       3. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2014r 

       4. zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIX/204/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w  

          sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014- 

          2025 



       5.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego utrzymania  

          w sezonie letnim 2014 zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie    

          Gminy Janowice Wielkie.   

       6.zmiany uchwały nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26                            

          września 2013 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu     

          Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron    

          Porozumienia przy programowaniu,  wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu  

          wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji      

          Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 

       7.oddania w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej     

          stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie, położonej w Janowicach  

          Wielkich przy ul. Wojska Polskiego w użytkowanie  wieczyste na rzecz Pharmed Sp.    

          z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 

       8.przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Różańcowej z  

          siedzibą   w Radomierzu w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu Gminy  

          Janowic Wielkie na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót  

          budowlanych  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

  9.zmiany uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr XIX/127/2012 z dnia 27 września   

          2012 r. w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia   

          ich  granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

      10.rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Janowice Wielkie  

  7) Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dot: oceny zasobów        

       pomocy społecznej  

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

   9) Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXXI sesji Rady Gminy. 

  10) Sprawy różne. 

  11) Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

        a) ustalenie tematów na następną sesję 

        b) działalność  Komisji stałych Rady Gminy 

  12) Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy. 

  13) Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy       

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby 

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

dodał, że 24 czerwca 2014roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury 

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

. 

Nie stwierdzono uwag, poprawek jak również wniosków 

 

Ad.2                                                                                                      

Stwierdzenie quorum  

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

obradach uczestniczy 13 radnych, nieobecni radni to:   

- Dariusz Górnicki 

- Krzysztof Dziedzic 

- Iwona Niedźwiedzińska 

- Wojciech Liebersbach  

                                                                                                                           -załącznik Nr 1- 

 

Ad.3  

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady  

Gminy w okresie międzysesyjnym. 



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.  

- 01.04.br wpłynęło pismo od pracownic obsługi ( sprzątaczek) Gminnego Zespołu Szkół w 

Janowicach Wielkich dot: podwyżki wynagrodzenia pracowników obsługi GSZ. Nadmienił, 

że treść tego pisma jest dość długa. Na to pismo odpowiedzi udzielił Dyrektor GZS Pan 

Mirosław Wiśniewski. 

Radny Paweł Pawłowicz - zapytał, czy my radni możemy zapoznać się z treścią pisma i z 

treścią odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że ten temat i te pisma 

będziemy rozpatrywać na sesji wrześniowej gdzie będziemy omawiać przygotowanie GZS do 

roku szkolnego 2014 /2015.  

- 03.04.br. wpłynęło pismo objęte tajemnicą skarbową od Dyrektora Kontroli Skarbowej we 

Wrocławiu z prośbą o udzielenia informacji o wypłaconych kwot z tytułu pełnienia funkcji 

radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. Odpowiedź przesłano w tym samym dniu. 

-03.06.br wpłynęło pismo od Pani Renaty Podolec mieszkanki naszej Gminy dot: kupna 

lokalu nr 2 w drodze bezprzetargowej. Przedstawiłem państwu opinię naszego Mecenasa oraz 

opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowice Wielkie. Pismo to zostało przyjęte, jako 

skarga i na dzisiejszej sesji po zapoznaniu się i wysłuchaniu zainteresowanej zostanie podjęta 

uchwała zasadna bądź bezzasadna.   

- 09.06.br wpłynęło pismo z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KAMA” Pan Rzońca 

Ryszard dziękuje za współpracę w ramach zawartej umowy na zimowe utrzymanie dróg w 

sezonie 2013/2014 oraz informuje nas w tym piśmie, że wszystkie przedłożone przez ich 

firmę faktury cząstkowe zostały zapłacone.  

- 13.06.br wpłynęło pismo do wiadomości od Pana Konrada Kupczy nas odnośnie 

przydzielenia mieszkania z możliwością wykupu w drodze przetargowej. Nadmienił też, że 

chodzi tu o mieszkanie, o które ubiega się również Pani Renata Podolec.  

 

                                                                                                             -załącznik Nr 2,3, 4,  - 

 

Ad.3 

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

w okresie międzysesyjnym.( 31 marca 2014 do 25.06.2014 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że na przestrzeni tego okresu został 

rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowanie terenu po byłym basenie. Firma Axyo.pl Spółka 

z o.o. z siedziba w Podgórzynie za 832 zł - prace są już bardzo mocno zaawansowane i do 

15.09.br termin wykonania. Przetargi na popowodziową odbudowę murów oporowych przy 

ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich firma Skanska za 1.175 mln. zł po okresie przestoju 

wznawia realizację ( wiercenie skał: mimo specjalistycznego sprzętu nie dało się dokonać 

nawierceń, stąd projekt zamienny inna technologia w tej samej cenie. Przetarg na odbudowę 

drogi w stronę PGR w Komarnie został ogłoszony, ale unieważniony, ponieważ 

zauważyliśmy, że w wyniku błędów projektowych a dokładnie 10 m powinno być, 152 na co 

mamy promesę i na co został ogłoszony przetarg. W projekcie jest 10 m więcej, projekt ten 

jest już zmieniony i zostanie ogłoszony ponownie do przetargu. Przetarg na obsługę Gminy, 

ponieważ w tym roku kończy się nam 7 letni okres obsługi do przetargu nie przystąpił żaden z 

banków będziemy się starali w trybie, tzw. małego zamówienia do 30 tys. euro na około 2 

lata. Przygotowane także jest małe zamówienie na remont dachu klubu w Trzcińsku z 

realizacją do jesieni. Podpisana została umowa o przystąpieniu do grupy zakupowej w celu 

nabycia energii elektrycznej na kolejny okres od roku 2015. Co pokarze postępowanie 

przetargowe to zobaczymy? Zbycie mienia zbędnego: udało się sprzedać zużyty wiecznie 



awaryjny traktor MTZ 15 letni za 15 tys.zł. i poszedł do Kopańca. Przygotowany został 

również do sprzedaży wóz strażacki - dar naszych przyjaciół z Niemiec z 1979 roku cena 

wywoławcza 25zł. Przed dzisiejszą sesją był pierwszy termin składania ofert. Zakończono po 

licznych wezwaniach do poprawek inwestycję Wieża Widokowa: zamontowano tablice 

informacyjne w alfabecie Braille ’a.  Zawieszono prace nad zamówieniem na tablice z 

nazwami ulic w Janowicach Wielkich za wysokie ceny będziemy musieli przebudować 

specyfikację i ponowić zamówienie. Sporządzony został projekt remontu popowodziowego 

drogi powiatowej przez Trzcińsko został sporządzony i przekazany starostwu. Kosztorys tego 

odcinka drogi powiatowej opiewa na sumę 4, 266 mln. zł. Jak wygląda temat ze Starostwem i 

Powiatem dużo lepiej zna Przewodniczący Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalnej gdzie 

komisja miała spotkanie z radnymi powiatowymi? Przypomnę tylko to, że nasze spotkanie i 

uczestnictwo na posiedzeniu Rady Powiatu moje jak również Przewodniczący Komisji 

Budżetowej Pan Paweł Pawłowicz i Radnej Iwony Niedżwiedzińskiej zakończyło się można 

krótko powiedzieć skandalem zwykłą kpiną. My zostaliśmy powiadomieni o tym, że w 

danym dniu będzie komisja Rady Powiatu obradować ten temat jak się okazało komisja była 

zaskoczona nie tylko naszym przybyciem, ale też nie znali treści przedstawionego tematu.  W 

związku z tym spotkanie odbyło się u nas z Komisją Rady Powiatu Na wniosek Gminy 

wystąpiliśmy o zmniejszenie oprocentowania pożyczek w WFOŚGW o 0, 5% korzyść około 

14 tys. zł w skali roku.  

Gospodarka Komunalna. Wraca sprawa składu fizykochemicznego wody z ujęcia w 

Miedziance. Od 2 lat weszły nowe normy nowe wytyczne temat dot: składu i wartości arsenu 

w wodzie. Po zmianie tzw. podsypki dolomitowej ponownych badaniach uzyskano wynik 0, 

011 mg arsenu/litr dopuszczalna granica, pozostałe normy spełniane, a woda jest bezpieczna i 

nadająca się do spożywania.  Wykonaliśmy przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. 1 - 

Maja 5a w Janowicach Wielkich materiał mieszkańców, robocizna gminy budynek pominięty 

w czasie budowy kanalizacji wsi. Dokonujemy analizy technicznej ścieków w Komarnie 

dzięki uprzejmości Politechniki Wrocławskiej - wiedza ta jest niezbędna do postępowania 

sądowego z Wodnikiem o dodatkowo zgłosiłem do Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumenta celem zbadania naszym zdaniem nieprawidłowych postępowań Wodnik 

względem Urzędu Gminy Janowice Wielkie. Zostało zainstalowane przyłącze wodociągowe 

na byłym basenie nie było go nigdy od wielu lat czerpano z okolicznego domu 

przeciągnęliśmy od naszego wodociągu celem zasilenia zarówno fontanny jak również 

budynku gospodarczego, który ma tam powstać. Formalnie zostało zakończono i rozliczono 

budowę oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej w Janowicach Wielkich. Temat ten ciągnie się już 

od 2010 roku, kiedy to bez pozwoleń, bez umów papierowych zostało to zrobione. 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego wsi Mniszków - dodatkowe 3 punkty - przewidywany 

termin zakończenia do 31 lipca br. Dokonaliśmy pobieżnej kontroli 14 wybranych posesji 

odnośnie zadeklarowanych przez mieszkańców posiadanych kompostowników, co nie, do 

których kontrola wydawała się zasadna z tego 8 prawidłowych urządzeń, 4 z uwagami np.: za 

mały za blisko strumyka, brak obudowy, 2 nieprawidłowe. Poszły wezwania do mieszkańców 

celem zbudowania nowych kompostowników o ile nie to zmiana deklaracji i naliczenie 

wyższej stawki. Odbyła się również akcja wywozu śmieci gabarytowych. W ramach poprawy 

estetyki w realizacji są nowe wiaty na śmieci na skwerze naprzeciw Dino iw górnym 

Radomierzu. Nadal powtarzają się incydenty z przejazdem ciężkich samochodów leśnych po 

drogach gminnych i powiatowych o niskiej nośności: w maju zatrzymano 2 ciężarówki w 

Mniszkowie, przy udziale policji ukarano kierowców mandatami i punktami powiadomiono 

również Zarząd Dróg Powiatowych i Nadleśnictwo. Po wielu wnioskach zostały wycięte 

drzewa z terenu placu targowego przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich i mamy 

wiedzę odnośnie likwidacji sieci średniego napięcia z tejże działki. W związku z rozbudową 

Dr. Schneidera doszło do rozmów odnośnie transportu publicznego z Janowic Wielkich. 

Jeden z przewoźników wyraził chęć i możliwość obsługi tej linii. MZK zaopiniowaliśmy 

zmianę taryfy nie przekłada się na bilety miesięczne i ceny podstawowe nie uległy zmianie( 4, 



80 zł jednorazowy przejazd pełny z Komarna do Jeleniej Góry, 160 zł miesięczny na 

wszystkie dni) Odłowiono w Trzcińsku 2 bezpańskie psy i agresywne zgodnie z wnioskiem 

radnej Niedżwiedzińskiej, uśpiono rannego psa w Radomierzu na drodze powiatowej. 

Postawiona stojaki na rowery: plac zabaw pofabryczny, szkoła i Urząd Gminy.  Zlecono 

podciśnieniowe czyszczenie nawierzchni Orlika ma być wykonane w dniu dzisiejszym. 

Zamontowaliśmy nowe tablice ogłoszeniowe z zeszłego roku z funduszu sołeckiego w 

Komarnie a nowe z bieżących pieniędzy koło zjazdu PKP w Trzcińsku oraz na ulicy 

Partyzantów w Janowicach Wielkich. Z pieniędzy z funduszu alkoholowego na siłownie 

„Orlika” zamontowano 3 sprzęty zewnętrzne. Z drobnych, ale potrzebnych prac wykonano 

wymiana desek przy ławkach na skwerach, dostosowanie barier na przepuście przy ul. 

Pionierskiej oraz na strumieniu w Radomierzu górnym, wymiana 5 belek w moście na starych 

Janowicach, Zamontowana nowa piaskownica na placu zabaw w Trzcińsku.    

Wspólnoty mieszkaniowe i budynki komunalne: 
Na rok 2014 planowany remonty we wspólnotach: 1 Maja 25-dach (z FR), Sportowa 3- dach 

w oparciu o kredyt, Robotnicza 2-dach również w oparciu o kredyt: udział w tych 

wspólnotach ok. połowy; po remoncie i odczekaniu 5 lat część mieszkań może zostanie 

wykupiona przez najemców. Wkrótce dobudowanie komina na Trzcińsko 30 oraz Trzcińsko 

15 (są kosztorysy) -wykop odwadniający przy Robotniczej 2 (nasz wkład rzeczowy do 

wspólnoty zamiast gotówki) 

Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne: 

Ogłosiliśmy przetarg na 7 działek i 1 lokal na sprzedaż, przygotowano kolejne wykazy. 

Podpisane zostały umowy notarialne: 3 lokale sprzedane dla najemców 

W okresie kwartału wydano 5 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 6 nadań numerów 

porządkowych, kilka decyzji podziałowych- obrazuje istniejące pewne zainteresowanie 

osiedlaniem się u nas. Wydana została zgoda na ustawienie masztu pomiarowego wiatru w 

ramach projektu naukowego Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor na oczyszczalni 

ścieków (na 1 rok) Ponowiliśmy wniosku do AWR o przekazanie działek w Mniszkowie na 

cel publiczny (plac zabaw i miejsce do grillowania) 

Odnośnie dzierżawy gruntów gminnych w Miedziance przez Stowarzyszenie Faktor: droga 

przez mękę trwają cały czas spotkania negocjacje, co miesięczne, co dwu tygodniowe, ale 

coraz bardziej zbliżone i sensowne wersje to przybiera i aktualnie oczekujemy na 

szczegółowa koncepcję zagospodarowania przygotowywaną przez Faktor. KGHM Mniszków 

- Miedzianka nie prowadzi od kilku miesięcy korespondencji w sprawie wydobycia rud w 

Miedziance, ale przysłał wniosek o udzielenie informacji o środowisku na terenie Gminy (bez 

podania przyczyny wystąpienia) Wniosek o opinię w sprawie studium: w lekturze 

wewnętrznej, w przyszłym tygodniu planowane wysłanie wraz dokumentacją przyrodnicza 

sporządzoną w tym roku do RDOŚ i po pozytywnej opinii wkrótce wyłożenie studium. 

Sprawy społeczne: Zakończenie sezonu sportowego GLKS - awans naszych seniorów do A-

klasy (z tym wiążą się też oczekiwania finansowe: dalsze wyjazdy, drożsi sędziowie, 

potrzebne ławki dla kibiców). Był zarząd GLKS u mnie na spotkaniu prawdopodobnie będą 

się starali prosić przewodniczącego o uczestnictwo w sesji i opowiedzieć, z czym to się 

wszystko wiąże. Nadal niełatwa jest sytuacja z organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych 

rodziny, która przywędrowała do Trzcińska z Polski północnej z uwagi na to, że nieudało nam 

się domówić i każdy, kto podejmuje się dowozu każdy twierdzi, że ma już dosyć i nie będą 

tego realizować W chwili obecnej 3 dzieci realizujemy do końca roku po przez przywóz z 

Jeleniej Góry do miejsca zamieszkania przez Urząd Gminy naszym samochodem i za pomocą 

naszego pracownika a dowóz do szkoły realizujemy przez firmę zewnętrzną.   Została 

podpisana umowa z policją na 8 dodatkowych patroli płatnych do końca roku (m.in. na 

Janowianki) Zgłoszenie kradzieży nowo zamontowanej ławki z Trzcińska – staramy się każdą 

stratę zgłaszać, aby nie było ciemnej liczny przestępstw (i żeby księgowo uzasadnić 



konieczność ponowienia wydatku). Ławka ta nie przeżyła jednego tygodnia. Nastąpiło 

umorzenie zgłoszenia kradzieży metalowego ogrodzenia w Komarnie z powodu niewykrycia 

sprawcy; z zażaleniem, które doprowadziło do większej uwagi w tej sprawie ze strony policji. 
Urząd pomógł w otwarciu nowej apteki w Janowicach wielkich (jeszcze nie dla klientów ze 

względu na przedłużające się procedury z NFZ) W rezultacie wielokrotnie podnoszonego 

problemu: zamontowano kojec odgradzający spożywających alkohol od przestrzeni 

publicznej w okolicach sklepu Trzcińsku (swoisty ogródek): nie udało się wyplenić złego 

nawyku, ale przynajmniej nie pije się w miejscu publicznym. Z funduszu sołeckiego 

przyznano dla zabytku 2500 zł organy w kościele w Trzcińsku. 

Weszły w życie statutu sołeckie (bez uwag): Urząd Gminy gotowy do rozpisania wyborów 

sołtysa i rady sołeckiej w Miedziance do końca obecnej kadencji, jeśli mieszkańcy sobie 

życzą spotkać się i wybrać sołtysa (tylko sprawa wskazania dogodnego dla nich terminu w 

perspektywie nieco ponad 1 tydzień, zebrania quorum 7 osób i chętnych kandydatów do 

władz - nie wiadomo, czy jest rzeczywiście wciąż taka potrzeba?) 

-Od 2015 r. wchodzi w życie nowy, całkiem inny system ewidencji ludności i stanu 

cywilnego: PL.ID: zaczynają się spotkania i szkolenia (nie będzie meldunków, ewidencja 

będzie centralna, a dostęp przez Internet z każdego urzędu, dane umieszczane będą w czasie 

rzeczywistym, a odpisy generowane z komputera w każdym urzędzie, jednak funkcjonalność 

systemu wystąpi dopiero po kilkunastu latach jak system zapełni się danymi itp.) 

Promocja i imprezy: 

Odbyła się 17maja Noc Muzeów na Wieży: wykład P. Nowaka o Miedziance dla 

kilkudziesięciu osób (towarzyszący wystawie plansz z wystawy miedzi w Legnicy) 

Odbył się pierwszy -Extreme Trail Show w Komarnie (rajd konny), odbyła się Chędoga 

Bolczowska w Janowicach Wielkich. 1-go Maja, Rajd Karkonoski (samochodowy) przez 

Trzcińsko, Dzień Maki w Radomierzu, Dzień Dziecka w Janowicach Wielkich, sprzątanie 

Bobru (we współpracy z RZGW i Nową Nadzieją), Rudawska Wyrypa (rajd pieszy) 

Odbył się i braliśmy udział w targach turystycznych Tourtec w Jeleniej Górze 9-10 maja 

Powstały 3 etiudy filmowe młodych twórców o Janowicach Wielkich: spotkanie w 

Janowicach i zgoda na promocyjne wykorzystywanie ich filmów o naszych mieszkańcach i 

naszej miejscowości.  Braliśmy udział w projekcie GOW Janowice Wielkie: konkurs na 

najpiękniejsze obejście wyniki są już na stronie internetowej nagrody wręczone będą podczas 

imprezy Janowianki  

Prowadzimy przygotowania do realizacji nowych pomysłów: tablice informacyjne dla 

turystów w Mniszkowie, tablice przy drogach powiatowych w związku z powstającym 

projektem tzw: z Samochodowym Szlakiem turystycznym na terenie powiatu 

jeleniogórskiego. Trwają przygotowania do Janowianek 28 czerwca oraz wędrownego 

przeglądu piosenki Polany 25 lipca 

 

Działalność świetlic: Projekt Stowarzyszenia Góry Szalonych Możliwości na odnowienie 

placu zabaw przy świetlicy w Janowicach Wielkich: dofinansowanie 12 tys.: monitoring, 

farby do odnowienia ścian, trawa, wsparcie społeczne m.in. pan Piotr Gołębski- prace przy 

plantowaniu, gmina na swoje barki bierze ogrodzenie, trwa zbiórka publiczna na pierwsze 

urządzenia-zabawki. Otrzymała świetlica janowicka z -projekt „PZU z kulturą”- 

dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci w wysokości 15 tys. zł Kończy się 

projekt prowadzony przez świetlicę „Dialogue for tomorrow”- m.in. zostały warsztaty na 

Janowiankach, potem wystawa zdjęć- realizacja m.in. z pożyczki krótkoterminowej z budżetu 

gminy, na którą wyraziła zgodę Rady Gminy. Projekt „Pokaż, co potrafisz”- wzmacnianie 

postaw młodzieży- 25 tys. z UMWD; działania miękkie, ale też sprzęt nagłaśniający do 

świetlicy W trakcie wakacji świetlice: czynne w wymiarze ½ etatu Komarno, ½ etatu 

Trzcińsko, 40 godz. tyg. Janowice Wielkie Gminny Zespół Szkół: Temat kluczowy dla MEN 



i DKO: przygotowanie szkoły dla 6-latków: z uwagi na to tych dzieci będzie 40 a Maximus, 

na jakie pozwala od tego roku prawo tj: 25 i będziemy musieli stworzyć 2 odrębne oddziały 

(dla 6-latków i dla 7-latków; ewentualnie w ramach ilościowego wyrównania kilkoro 

młodszych 7-latków zostanie przeniesione do oddziału 6-latków; wśród 6-latków drugiego 

półrocza tylko 4 dzieci fakultatywnie posłane do szkoły przez rodziców) W Związku z 6-

latkami: planowany jest zakup 12 komputerów do pracowni w miejsce starych służących 

uczniom gimnazjum (stare przeznaczone dla I klas w związku z 2 oddziałami), trzeba kupić 

niskie ławki dla 6-latków, Przyjęty został jeden pracownik wspomagający, jako opiekun 1 

ucznia niepełnosprawnego w wymiarze 20 godzin tygodniowo (sfinansowany z subwencji 

podwyższonej w związku z niepełnosprawnością ucznia); Odchodzi katecheta – a ksiądz z 

Janowic Wielkich obejmie całość nauczania religii Będzie też kontynuacja nauki religii w 

wyznaniu zielonoświątkowym; zmieni się anglistka-odchodzi pani Tomczyńska, od września 

zgodnie z nowymi wymogami oświatowymi będzie realizowane nauczanie etyki (3 grupy 

między oddziałowe, razem 14 uczniów, którzy mogą wybrać także religię) -Przeprowadzone 

kontrole: dostosowanie Do przyjęcia 6-latków oraz bezpieczeństwo w szkole (bez uwag) Do 

końca lipca zostanie przeprowadzony przegląd gwarancyjny kotłów na pellet z udziałem 

szwedzkiego producenta w ramach gwarancji będą doszczelnione. Odnotowano liczne 

zwycięstwa w konkursach oraz imprezy wewnątrzszkolne (szerzej we wrześniu podczas 

sprawozdania Dyrektora), wizyta uczniów z Weyhe w RF Przedszkole Publiczne: -

zakończona rekrutacja do przedszkola: tylko 73 dzieci na dziś, ale prawdopodobnie 5 grup (z 

uwagi na 5-latków: nowy obowiązek prawny przyjęcia wszystkich zainteresowanych, rodzice 

mają czas do początku września na decyzję); Przymierzamy się do przygotowywania 

dodatkowego pomieszczenia dla dzieciaczków żeby w lepszych warunkach przebywały wiąże 

się to z remontem dwóch klas szkoły a trzy pomieszczenia zostaną tylko odnowione.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: - nowe obowiązki: ustalanie zasiłków dla opiekunów 

osób starszych i niepełnosprawnych oraz obsługa ogólnopolskiego programu Karta Dużej 

Rodziny (przyjmowanie wniosków i wydawanie kart) i od maja zwiększony zakres pracy 

księgowego z 3/4 do 1 etatu Kadry w gminie: dokonaliśmy nabór na obsługę wieży: 

wybrano dwie mieszkanki Janowic dodatkowo wspomaga pracownik Urzędu Pan M. Caban. 

Rozpoczęte zostały oceny pracy dyrektorów GZSz i PP (w związku z upływem ponad 5 lat od 

ostatnich ocen) Kontrole: -Sanepid: place zabaw, skład wody bez zastrzeżeń. -PUP: 

obecność skierowanych do zatrudnienia, dokumentacja płacowa i kadrowa bez zastrzeżeń. 

Wizyty, spotkania Wójta: - spotkanie z ministrem odpowiedzialnym za odbudowę 

popowodziową Huskowskim - celem pokazania, co już zrobiliśmy i o co występujemy i co 

jeszcze nam będzie potrzebne. Spotkania z dotychczasowym przewodniczącym SWD J. 

Pokojem i nowym marszałkiem woj. C. Przybylskim. Liczne robocze spotkania: KSEEMP, 

Pharmed, Starostwo Powiatowe, Simeko, UMWD i inne instytucje Odbyły się ćwiczenia 

kryzysowe dla gmin w Bukówce, konferencje i spotkania: Uniwersytet Przyrodniczy, JEW, 

Dr. Schneider- 10-lecie, Nadleśnictwo Śnieżka, Nowa Nadzieja, DZPK, spotkanie dot. ZIT, 

wykonawcy prac: Skanska, Axyo, okoliczni wójtowie i burmistrzowie, ERN, zakończenie 

roku sportowego w powiecie, uczniowie z wymiany niemieckiej u Wójta i inne.  

Zarządzenia: Kilkanaście zarządzeń w sprawach bieżących, ważniejsze z nich omówione 

powyżej Korespondencja: -wychodzących.: 853 szt., przychodzących: 912 szt. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - serdecznie powitał podinspektora 

Komendy Policji Miejskiej w Jeleniej Górze Pana Tomasza Szczurowskiego i w związku z 

tym zaproponował żeby po dyskusji omówić pkt.6 ppkt.1,2,3,4  a następnie wrócić do pkt 5 

ppkt.1,2,3,4,5,6,7 z uwagi na nie zabieranie cennego czasu dla naszego gościa Pana Tomasza 

Szczurowskiego. Powiedział, że o ile nie zobaczy sprzeciwu dokona takiej zmiany.  

Sprzeciwu nie stwierdzono. 

Otwarcie dyskusji 



Radny Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie tablic informacyjnych powiedział Pan, że są za 

drogo to, co myśmy przeznaczyli z funduszu sołeckiego nie wystarcza na pokrycie kosztów 

cz to była duża różnica.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że cena przeznaczona była, 12 tys.zł a cena była 

dużo wyższa. O ile nie znajdziemy rozwiązania to zrobimy częściowo. 

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, żeby to służyło jak najdłużej mieszkańcom to uważa, 

że należy wykonać część w tym roku a na drugą część będziemy się starali pozyskać 

pieniądze i przeznaczyć na zakończenie tego zadania.  Ponadto zapytał o zakupionych 8 

dodatkowych patroli do końca roku czy jest już wiadomo, kiedy one będą. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że wolałby głośno nie mówić niech to będzie 

zaskoczenie są to częściowo służby dzienne i nocne.  Mogę powiedzieć, że na pewno będzie 

to na Janowiankach na 1 listopada itd. 

Radny Dariusz, Podkański - czy jest już coś wiadome na temat wita cza od strony Karpnik 

do Trzcińska. Druga sprawa to na ręce tu obecnego Pana podinspektora Komendy Policji 

chciałbym złożyć podziękowania za wzmożoną patrol na wsi Trzcińsku 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że tablica ta stoi już w garażu pomalowana i 

przygotowana do montażu.  

Radny Andrzej Uss - zapytał ulicy Krótkiej, jaka jest finalna kwota tych prac. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że 21 tys.zł. 

Radna Bożena Dyduch - sprawa dotyczy realizacji wniosków. Powiedziała, że na 

poprzedniej sesji złożyła dwa wnioski i odpowiedź na jeden wniosek wcale mnie nie 

zadawala. Była rozmowa na temat taki, że Wodnik zarzuca nam, że jest bardzo duża różnica 

na wskaźniku, jeśli chodzi o ścieki. Mój wniosek to z byłego PGR w Komarnie płynie woda 

bezpośredni do studzienki kanalizacyjnej. To zgłaszali mi mieszkańcy i prosiłam o 

sprawdzeni ego tego w terenie. Otrzymałam odpowiedź, że nie wydaje się, aby ewentualne 

przelewanie się rowu po ulewnych deszczach we wskazanym miejscu było główną czy też 

istotną przyczyną powodującą wskazania licznika ścieków odprowadzanych z Komarna. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że nawiązując do tych kar, 

jakie płacimy za azotany, które mogą tam ściekać można przypuszczać, że jest to jedno z 

powodów, że te azotany tam się dostają z dróg, pól itd.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zwrócił się do radnej Bożeny Dyduch i poprosił o 

zapoznanie się z drugą częścią zdania, które było odpowiedzią cyt. tym najmniej rów został 

przeznaczony do pogłębienia w ramach popowodziowej naprawy drogi prowadzonej w stronę 

byłego PGR, na co uzyskaliśmy pieniądze z oszczędności i będziemy robili w tym roku. 

Pracownikom zostało przekazane żeby pojechali i przekopali i żeby usunęli to doraźnie. To 

będzie poprawione w ramach popowodziowych na pewno będzie to zrobione.   

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

ppkt.1. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze  

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - przedstawił i dokładnie omówił przedmiotowy projekt 

uchwały i zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź tez nie 

zrozumiałych. 

                                                                                                                   -załącznik Nr 5  - 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosów „za” głosy „ przeciw ‘’ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 



Otwarcie dyskusji - nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 10 głosów „za” 1głos ‘’wstrzymuje się’’, głosy „ przeciw” nie 

wystąpiły,   

Uchwała otrzymała Nr XXXII /226 /2014 

 

ppkt.2 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego   
Skarbnik Gminy Marcin Baran - przedstawił i dokładnie omówił przedmiotowy projekt 

uchwały i zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź tez nie 

zrozumiałych. 

                                                                                                                   -załącznik Nr 6  - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 5 głosów „za” 1głos „wstrzymuję się” głosy „ 

przeciw ‘’ nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji - nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 9 głosów „za” 2 głosy „ przeciw” głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły.    

Uchwała otrzymała Nr XXXII /227 /2014 

 

ppkt. 3  

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2014r 

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - przedstawił i dokładnie omówił przedmiotowy projekt 

uchwały i zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź tez nie 

zrozumiałych. 

                                                                                                                   -załącznik Nr 7  - 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosów „za” głosy „ przeciw ‘’ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Otwarcie dyskusji 

Radny Andrzej Uss - zwrócił się o szersze zapoznanie się z dofinansowaniem na zakup 

pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w ramach akcji ”Sponsoring 2014” 

Pan Tomasza Szczurowski - powiedział, że jest to pierwsze takie działanie związane z  

Akcji ”Sponsoring „ miałem już w roku 1997 gdzie Wójtem Gminy Mysłakowice była Pani 

Zakrzewska. Jest to bardzo fajna możliwość dofinansowania miejscowej policji. Powiedział 

też, że jest radnym w Jeżowie Sudeckim i Rada Gminy w Jeżowie Sudeckim przyznaliśmy 

25% ceny i państwo o ile się zgodzicie też 25% a połowę dorzuca Skarb Państwa i będzie 

dzielony na dwie gminy, ponieważ te dwie gminy obsługiwane są przez rewir dzielnicowych, 

które znajdują się w Komisariacie I. Radiowóz zakupiony będzie fizycznie pracował 90% 

czasu na terenie obu tych gmin. Sprawa bezpieczeństwa jest to wspólna sprawa i musimy o to 

wspólnie dbać. Odnośnie technicznych rzeczy to prawdopodobnie będzie samochód „Kia” z 



gwarancja 7 letnią, która będzie do dyspozycji panom dzielnicowym. My korzystamy z 

wszelkich programów, jakie tylko istnieją. Następnie podziękował za wsparcie finansowe i 

podjęcie przedmiotowego tematu. Powiedział też, że im wiecie patroli tym jest bezpieczniej i 

ludzie czuja się bezpieczni my tu na terenie robimy działania nie tylko w dzień, ale tez w 

nocy.  

Radny Michał, Poleszko - zapytał jak to będzie, ponieważ samochód będzie finansowany 

częścią z Janowic i częścią z Jeżowa czy te służby nie będą się zazębiać i nie będzie 

konfliktu. 

Pan Tomasza Szczurowskiego - obecny samochód stoi tylko w Jeżowie, bo był zakupiony 

wyłącznie przez Jeżów. A ten, który zostanie zakupiony będzie działał tylko na terenie 

Janowic i Jeżowa.  

Radny Michał, Poleszko - zapytał odnośnie służb dodatkowych jak częste są patrole poza 

płatnymi na naszym terenie.  

Pan Tomasza Szczurowski - doraźnie na każdy telefon na każde zgłoszenie. Dodatkowe 

patrole są w większości są w godzinach wieczorowo-nocnych.  

Radny Andrzej Uss - powiedział, że w planie posiedzeń Komisji Rewizyjnych mamy temat: 

Informacja przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze o stanie 

bezpieczeństwa publicznego w gminie Janowice Wielkie otrzymacie państwo zaproszenie i 

szerzej omówimy bezpieczeństwo mieszkańców gminy. 

Pan Tomasza Szczurowski - powiedział, że na terenie miasta już wprowadzone są patrole 

rowerowe i w ramach eksperymentu możemy na terenie waszej gminy również spróbować.  

Radny Dariusz Podkański - jaki będzie całkowity koszt zakupu tego samochodu. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - 38 tys.zł. 

Radny Andrzej Uss - zapytał Skarbnika odnośnie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 

150 tys.zł w rozdziale Urzędu Gminy na zakup usług pozostałych i kwota 9 tys.zł na zakup 

usług pozostałych w związku z pracami porządkowymi na nieruchomości należącej do Gminy 

Janowice Wielkie we Wleniu.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że to są wszystkie usługi związane z 

działalnością urzędu( opłaty pocztowe, opłata za obsługę prawną, prowizje bankowe, 

naprawy sprzętu itp., Jeżeli chodzi o Wleń jest to uporządkowanie terenu usuniecie gruzu. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał odnośnie zwiększenia 

wydatków majątkowych o kwotę 37.430,00 zł na dodatkowo wybudowaną sieć wodociągową 

do nowopowstałych budynków mieszkalnych. Czy to dotyczy budynków w Komarnie? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Powiedział, że w Komarnie w kierunku na byłą 

leśniczówkę.  

Więcej pytań nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXXII /228/2014 

 

ppkt.4.  

zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIX/204/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w  

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014- 2025 

uchwały i zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź tez nie 

zrozumiałych. 

                                                                                                                   -załącznik Nr 8  - 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  



Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 5 głosów „za” 1głos „wstrzymuję się” głosy „ 

przeciw ‘’ nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji - nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXXII /229/2014 

 

Przerwa 12;00 - 12;15 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że w związku ze 

zmianami, jakie wprowadziliśmy w pierwszej część dzisiejszych obradach wracamy do pkt 5 

i jego ppkt. 

Ad.5 

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia     

 komunalnego. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran– przedstawił Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy 

Janowice Wielkie z dnia 28 marca2014r i oznajmił, że Rada Gminy Janowice Wielkie w dniu 

28 grudnia 2012roku przyjęła Uchwałę nr XXI/138/2012 w sprawie budżetu Gminy Janowice 

Wielkie, określając plan budżetu na rok 2013 rok. Szczegółowo omówił poszczególne działy, 

paragrafy i rozdziały sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 

2013 Przedstawił sprawozdanie finansowe i informacje o stanie mienia komunalnego. 

Przedmiotowe sprawozdanie było przedstawione i analizowane przez Komisje Budżetową 

dnia 24.06.br. Obszerne opisowe sprawozdanie wraz z załącznikami stanowią załącznik Nr 9 

do niniejszego protokołu). Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach zawiłych 

bądź nie zrozumiałych starałem się ująć w tym sprawozdaniu wszystko tak, żeby to było jak 

najbardziej czytelne. 

ppkt.1  

Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowice   

Wielkie za rok 2013 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - zapoznał Radnych z Uchwałą Nr I/119/2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 25 kwietnia 2014 roku w 

sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2013 rok. Wszyscy radni otrzymali kopie 

uchwały z materiałami na sesje. Ponadto Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

ppkt.2,3,4 

-Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowice Wielkie w 

sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013. 

Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowice Wielkie w 

sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013. 

-Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w   

sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2013. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss- – powiedział, że Komisja Rewizyjna 

odbyła posiedzenie w dniu 28 kwietnia i 27 maja 2014 roku tematem posiedzenia była między 

innymi analiza sprawozdania z realizacji budżetu oraz wypracowanie opinii Komisji o 



realizacji budżetu za rok 2013 oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy w Janowicach Wielkich. Komisja Rewizyjna w Janowicach Wielkich wydała 

pozytywną opinię. Nadmienił też, że bardzo obszernie omówił skarbnik to sprawozdanie. 

Kopie wypracowanej opinii otrzymali wszyscy radni dodał, że relacja kwoty długu według 

stanu na dzień 31.12.2013 roku, do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym wynosiła 

59,94%.Dane o wynikach oraz zadłużeniu budżetu gminy są zgodne ze sprawozdaniem 

finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku. Opinia stanowi załącznik Nr 11 

do niniejszego protokołu. W ślad za opinią został sporządzony wniosek Komisji rewizyjnej w 

dniu 27 maja 2014roku, w którym to wnioskuje o udzielenie absolutorium Panu Kamilowi 

Kowalskiemu Wójtowi Gminy Janowice Wielkie 3 głosami „za” 1 głos „wstrzymujący” głosy 

„przeciw” nie wystąpiły. Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – zapoznał Radnych z Uchwałą Nr 

I/159/2014 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu z dnia 3 

czerwca 2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie 

za 2013 rok. Radni otrzymali ksero uchwały z materiałami na sesję. Uchwała ponadto stanowi 

załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - przeprosił Komisje Rewizyjna o wprowadzenie w błąd i 

powiedział, że budżet na 2013rok zamknął się nadwyżką w kwocie 601.499,33 zł natomiast 

kwota 42.802,07 zł stanowiąca część subwencji oświatowej należnej na 2014 rok, została 

zaangażowana do realizacji budżetu na 2013rok,  

ppkt. 5. 

Dyskusja. 

Radna Bożena Dyduch - na komisji budżetowej padł wniosek o zrobienie dokładnej rozpiski 

funduszów sołecki na poszczególne wsi. Ja widzę tu pewne nieścisłości. W sprawozdaniu 

budżetu mamy 20 pozycji a w sprawozdaniu otrzymanym dzisiaj mamy 23 pozycje. W 

sprawozdaniu budżetu nie ma ujętego budowy placu zabaw w Komarnie - a jest to jedna z 

większych inwestycji.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że przy rozliczeniach się i sprawozdaniu 

rocznym nie mają znaczenia nazwy zadań. Z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego, 

który refunduje te środki ważniejsze jest podział na dział, rozdział gdzie nie podaje się zadań. 

Lista, którą otrzymaliście dzisiaj jest wykazem, który podlega refundacji.  

Radna Bożena Dyduch - odniosła się do zapisu- Otrzymano dotacje celowe z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

zadań własnych: kwotę 13.500,00 zł, jako współfinansowanie budowy placu zabaw we wsi 

Komarno i kwotę 4.000,00 zł, jako współfinansowanie remontu hydrantów. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że w ramach funduszy sołeckich zadania nie 

mogły być zmieniane w trakcie roku. Zmiany takie będą mogły być w prowadzone od tego 

roku.  

Radny Romuald Łaski - powiedział, że sprawa budżetu to jest jedna sprawa a druga sprawa 

to jest jego realizacja. Ale pozostała działalności ogólna oceniana jest przez społeczeństwo. 

Można powiedzieć, że budżet jest realizowany a działalności nie widać. Stwierdzam, że to, co 

było tu mówione o budżecie gminy to pod tym względem jest dobrze. Wójt i pracownicy 

urzędu pilnują tego żeby budżet wyglądał przyzwoicie żeby nie było przekroczeń i trzeba to 

ocenić to pozytywnie. Powiedział tez, że są inne sprawy, o których warto tu powiedzieć kilka 

słów. Rok 2013 jest to rok szczytowy działalności naszego Wójta i gminy. W tym okresie 

obserwujemy cały szereg inicjatyw bardzo pozytywnie związanych na rzecz mieszkańców 

gminy. Trzeba powiedzieć, że Wójtowi udało się stworzyć dobry zespół kierowniczy chodzi 

mi tu o Wójta, Sekretarza, Skarbnika, którzy w całości pracują pozytywnie i realizują to, co 

należy w gminie robić. Ja obserwuje i stwierdzam, że w Urzędzie nastąpiła stabilizacja załogi. 

Były oczywiście zmiany, ale to się wiąże ze zmianą samego stanowiska Wójta, ale też ta 



stabilność załogi wpływa pozytywnie na efekty finansowe i w ogóle na efekty gospodarcze w 

naszej gminie. Powiedział też, że udało się Wójtowi stworzyć bardzo dobrze działającą ekipę 

remontową, która na terenie gminy wykonuje cały szereg prac i chyba tu jest zmiana na 

korzyść. Przykładem jest dzień dzisiejszy, kiedy Wójt przedstawia nam szczegółowa 

informację na temat działalności całego urzędu od sesji do sesji. Na terenie gminy widoczna 

jest działalność starania w zakresie estetyki gminy ( witacze, kwiaty itd.) Działalności Wójta 

jest jak najbardziej pozytywna. Należy też ocenić organizację wywozu śmieci, chociaż Wójt 

tego nie organizuje, ale ma nad tym nadzór i można powiedzieć, że jest dobra. W 2013 roku 

zrobiono nowe nawierzchnie ulic w Janowicach w Radomierzu i jest to bardzo pozytywna 

sprawa. Powiedział też, że na terenie szkoły w Janowicach wykonano tez bardzo dużo 

powstała nowa kotłownia, powstała nowa zagospodarowana w części nowa ulica przy szkole 

jest to bardzo wysoki element pracy Wójta.  Trzeba pozytywnie ocenić starania żeby 

unormować sprawy kanalizacji i wodociągów w Komarnie. Pozytywnie należy ocenić 

starania Wójta żeby nasza gmina na zewnątrz też jakoś pozytywnie wyglądała. Moim 

zdaniem i cały zespół kierowniczy wpłynął na to, że sytuacja w naszej gminie powoli jest 

normalizowana, że systematyczne działania przynoszą pewne rezultaty. Widzimy, że na 

terenie naszej gminy pracuje nowy sprzęt ( ciągnik, kosiarki) to tez jest bardzo istotne. 

Obserwujemy rozwój inwestycji po byłym basenie gdzie z biegiem czasu mogą 

zdecydowanie poprawić naszą sytuacje finansową. Wójt wychodzi z informacja, co na terenie 

naszej gminy się dzieje. Mamy dobrze prowadzona stronę internetową. To są tylko małe 

sprawy, ale jest ich znacznie więcej i uważam, że z powodzeniem możemy przegłosować 

sprawę absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie.  

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód 

jest zapis uszczelnianie studni kanalizacji we wsi Komarno 22.564,35 zł, dlaczego tak dużo 

Czy ilościowo zmniejszyły się ścieki. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - uszczelniliśmy mimo to jeszcze wzrosło natężenie składu 

chemicznego, co płynie kanalizacją. Jeżeli jest duży opad deszczu ewidentnie to się zwiększa. 

ale niestety te ścieki są bardzo dużo stężone. Okazuje się, że firma, która powinna się na tym 

znać i która nas przekonywała, że to przecieka z zewnątrz i z pól i to, co zrobiliśmy to 

fizycznie doszczelnienie studni pokazuje wręcz przeciwnie, że to nie jest przeciek zewnętrzny 

tylko jak to mówią naukowcy z Politechniki Wrocławskiej silne stężone ścieki bytowe.   

Radny Dariusz, Podkański - zapytał czy te uszczelnianie nie mogło być wykonane w 

ramach gwarancji.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że w ramach gwarancji firma, która 

wykonywała i zajmowała się zniszczeniami popowodziowymi protokołami zniszczeń 

popowodziowych, naprawami generalnie długo, długo musielibyśmy się przepychać również 

sądownie. Stwierdziliśmy i państwo radni również w tym uczestniczyliście, że lepiej 

wydatkować na to pieniądze i doszczelnić do skutku. Życie pokazało, że problem ten nie 

wynika z tego niedoszczelnienia, jeżeli chodzi, o jakość a nie o ilość ścieków.  

Radny Dariusz, Podkański - zapytał czy remont i wymiana hydrantów czy już się 

zakończyła? Pytam dla tego, że w Trzcińsku koło posesji państwa Fabiańskich jest poro 

skręcany i nie wiem czy on jest czynny. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że te otrzymane pieniądze z Urzędu 

Marszałkowskiego to wykorzystaliśmy. W tym roku z programu bezpieczeństwa Urzędu 

marszałkowskiego wystąpiliśmy o dofinansowanie średniego bojowego wozu strażackiego, 

jeżeli tylko ten program będzie nam funkcjonował to będziemy się starali występować gdzie 

byliśmy pierwsi, jako jedyni z tego programu robić hydranty. Ponadto powiedział, że 

wszystkich hydrantów robione było dwa lata temu i w oparciu o to zostało wydzielone te w 

najtragiczniejszym stanie z tego, co zostało pozyskane nasi pracownicy odzyskali pewne 

części tych hydrantów i również dokonywali zmian przebudów. Myślę, że będzie chwila 

spokoju wrócimy do tematu jeszcze raz przez straż skontrolować. Na chwile obecną mamy 

sporo części jeszcze, które będzie można wykorzystać, jako części zamienne do hydrantów. 



Między czasie udało nam się zmienić 5 hydrantów nadziemnych na hydranty podziemne. 

Całość wiedzy na temat tych hydrantów ma straż pożarna.  

Radny Michał Poleszko - zwrócił się z prośbą o przedstawienie pełnego ubezpieczenia 

traktora  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że ubezpieczenie nowego ciągnika wyniosła 

855 zł   

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

ppkt.6 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją 

o stanie mienia komunalnego za 2013r. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przeczytał treść przedmiotowej 

uchwały. 

                                                                                 - załącznik Nr 14 do niniejszego 

protokołu- 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -po zapoznaniu radnych z treścią 

uchwały przystąpił do przeprowadzenia głosowania oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 9 głosów „za” głosy „ przeciw” nie wystąpiły, 2 głosy ‘’wstrzymuje 

się’’  

Uchwała otrzymała Nr XXXII /230/2014 

 

ppkt.7 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie 

z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2013. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przeczytał treść przedmiotowej 

uchwały. 

                                                                                 - załącznik Nr 15 do niniejszego 

protokołu- 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -po zapoznaniu radnych z treścią 

uchwały przystąpił do przeprowadzenia głosowania oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 9 głosów „za” 2 głosy „ przeciw”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły. 

Uchwała otrzymała Nr XXXII /231/2014 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – podziękował za przyjęcie sprawozdania i udzielenia 

absolutorium powiedział, że dziękuję nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu 

wszystkich pracowników Urzędu, którzy na dzisiejsze wasze głosowanie bardzo rzetelnie 

pracowali 

Radny Jacek Gołębski - powiedział, że chciałby wykorzystać swojego przedmówce kolegę 

Łaskiego, który określił działania Wójta. Co zrobiono jak Urząd funkcjonuje, co idzie do 

przodu to, że na samym początku tej kadencji praktycznie staliśmy pod ścianą? Gmina mogła 

dostać zarząd komisaryczny. Wójt wraz ze Skarbnikiem potrafili wyprowadzić ten budżet jak 

i gminę na prostą i gmina nie egzystuje tylko się rozwija.  Można powiedzieć, że jest to 

podsumowanie działalności Wójta obecnej tu rady, której się kończy właściwie kadencja. 



Zweryfikują to najbliższe wybory przez całe społeczeństwo, jeżeli będzie się ubiegał obecny 

Wójt o reelekcje. W związku z tym chciałbym złożyć dwa wnioski formalne. Za pracę całej 

kadencji, w którą włożył dużo pracy uważam, że w jakiś sposób należałoby gratyfikować 

Wójta i Skarbnika z racji tego, co zrobili. To, że rada nie może udzielić nagrody ani premii 

Wójtowi bądź Skarbnikowi, ale może podnieść pensję, czyli wynagrodzenie zasadnicze i stąd 

mój wniosek formalny. Mój pierwszy wniosek formalny o podniesienie wynagrodzenia 

Wójtowi Gminy w wysokości 500 zł a drugi wniosek formalny to wyróżnienie przez Wójta 

Pana Skarbnika premią bądź nagrodą w ramach swoich uprawnień za te działania praktycznie 

przez całą kadencję.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że jako wnioski formalne 

to przegłosujemy, ale rozpatrzymy dopiero na następnej sesji.    

Radny Romuald Łaski - powiedział, że to dotyczy całego zespołu kierowniczego proszę nie 

omijać Pana Sekretarza. 

Radny Jacek Gołębski - ja też tak uważam, że w ramach uprawnień Wójta wyróżnienie 

również należy się Panu Sekretarzowi. 

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, że porównując budżety z roku 2010 i 2013 w tedy 

praca urzędu kosztowała 1.625,000 zł a teraz  1.192,000 zł widać efekty pracy. Druga rzecz to 

pamiętam jak ustalaliśmy pensje Wójta mówiliśmy jasno i wyraźnie, że jeżeli będą efekty to 

będziemy mogli wrócić do dodatków, jakie miał poprzedni Wójt.  

Radny Bogdan Kamiński - powiedział, że taka deklaracja padła na początku kadencji i 

obecnie jest uzasadnienie i możemy wrócić do warunków, o których była mowa na wstępie.  

Radny Dariusz Podkański- powiedział, że wielokrotnie powtarzał, że Wójt ze Skarbnikiem 

dogadują się między sobą i z tego są takie relacje, efekty, wyniki i uważam, że należy to 

wynagrodzić. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - powiedział, jeżeli chodzi o wniosek 

formalny o podniesienie wynagrodzenia dla Pana Wójta może być przegłosowany dzisiaj, ale 

musi być przygotowana uchwała. 

Mieszkaniec Janowic Bogdan Lesiński - przypomniał, że na pierwszej sesji rady Gminy, na 

której został wybrany oficjalnie Pan Wójt i wtedy właściwie państwo radni byliście 

podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa, która chciała dać od razu maksymalna pensję taką, 

jaką miał poprzedni Wójt a druga grupa była odwrotna żeby ta pensję jednak obniżyć i dać 

Wójtowi szanse pokazania, co zrobił itd. i potem po jakimś czasie myśleć o podwyższeniu 

wynagrodzenia. Jak dobrze pamiętam to radny Łaski powiedział, że dajmy szanse Wójtowi 

pokazać się niech coś zrobi a potem będziemy myśleć o takich sprawach? Myślę, że dzisiaj 

taki moment nastał. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że wniosek formalny 

złożony przez radnego Jacka Gołębskiego brzmi następująco: podnieść wynagrodzenie Wójta 

o 500 zł w stosunku miesięcznym a dla Pana Skarbnika Wójt przyzna premię.  

Radny Romuald Łaski - występowanie do Wójta to nie jest ta droga. Jeżeli była propozycja 

przyznania Wójtowi podwyżki zasadniczej poborów o 500 zł to przegłosujmy to i albo to 

przyjmiemy albo tego nie przyjmiemy i będzie sprawa jasna. Wójtowi powierzmy sprawę 

żeby uhonorował Skarbnika i Sekretarza, ale w to wnikać nie możemy. Ustalmy tylko żeby 

Wójtowi przyznać podwyżkę 500 zł.  

Mecenas Janusz Konkol -w związku z tym żeby przyznać podwyżkę należy zmienić 

uchwałę w normalnym trybie, przy czym zwracam uwagę, że jest możliwość, że o ile obecni 

radni przegłosują zmianę porządku dziennego przez włącznie do tego podjęcia uchwały o 

zmianie poprzedniej uchwały to byłoby jeszcze możliwe głosowanie nad tą uchwała.       

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że jest miło i dziękuje faktycznie to, co robicie, 

co przypominacie też nie mam podstaw żeby negować takie słowa. Chciałem zwrócić uwagę, 

że to, co robię od czterech lat to nie jest praca tylko dla pieniędzy, ale też pewne posłanie, 

które chce realizować. Nie mniej chce podkreślić, że bardzo miłe są te słowa i bardzo miłe, że 

przypominacie sobie o tym aczkolwiek uważam tak no z wielka radością czuje się tutaj, że 



dostałem legitymację. Myślę, że nikt nie będzie źle patrzył, że tych dwóch facetów Skarbnika 

i Sekretarza na pewno wynagrodzę w sposób odpowiedni. 

 Chciałbym ułatwić wasze rozmowy wasze rozważania czy p skarbnik ma siadać nad zmiana 

uchwały nad propozycją uchwały naprawdę nie wielki czas nam został do zakończenia tej 

kadencji Słowa, które dzisiaj usłyszałem od niektórych osób dodają mi skrzydeł, bo nie ma, 

co ukrywać, że 3, 5 roku temu inaczej patrzyliśmy na te problemy. Dla mnie nagrodą jest 

ciężka pracy, która została wykonana i jest wykonywana. Jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli dane 

byłoby mi jakkolwiek przeznaczyć w sumie około 3 tys.zł to jest, co zrobić jeszcze przez 6 

miesięcy i dla mnie największym podziękowaniem jest to, co usłyszałem i jeżeli mogę 

namówić przy głosowaniu zostawmy wynagrodzenie Wójta takie, jakie jest do kolejnych 

wyborów a wtedy, jako radni w takim składzie czy innym będziecie ustalać wynagrodzenie 

Wójta a obecnie z wielką radością dziękuję Wam i z chęcią wynagrodzę dwóch moich 

pracowników mam na myśli Skarbnika i Sekretarza..Pracowników staramy się na spokojnie w 

momencie, kiedy jest możliwość i są oszczędności docenić tych ludzi, bo jak zauważyliście 

mamy o wiele mniejszy budżet na funkcjonowanie urzędu. Pracowników jest mniej i pracują 

naprawdę ciężko.  Gdybym mógł te pieniążki, o których mówicie w przypadku mojego 

wynagrodzenia wolałbym rozparcelować miedzy pracowników urzędu, bo oni naprawdę 

ciężko pracują, na co dzień może tego nie widać, ale to, co się wydarza nie wszystko można 

zrealizować tak jak chcieliby mieszkańcy. Ale ja, jako szef tego urzędu od 3, 5 roku 

stwierdzam, że ci ludzie może nie wszyscy tak samo, ale nie ma takiej osoby, do której nie 

można by powiedzieć bardzo dziękuję za wykonywana pracę. 

Aplauz 

 

Przerwa 13;30 - 13;45 

 

Radny Jacek Gołębski - powiedział, że w związku z wypowiedzią Wójta, co do mojego 

wniosku wycofuję ten wniosek z pod dzisiejszych obrad rady. Co dotyczy wniosku drugiego 

to trzymam Wójta za słowo w stosunku do podległych dwóch pracowników?   

Ad.6 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

ppkt.5 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego utrzymania w 

sezonie letnim 2014 zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie 

Gminy Janowice Wielkie. 

  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - szczegółowo omówił projekt przedmiotowej uchwały i 

zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. 

                                                                                  -załącznik Nr 16 do niniejszego 

protokołu- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosów „za” głosy „ przeciw ‘’ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Otwarcie dyskusji 

Radny Paweł Pawłowicz - zapytał czy my mamy wiedzę z powiatu czy zawierają podobne 

porozumienia z innymi gminami a jeśli tak czy mamy jakiś przelicznik ile pieniążków dają na 

1 km drogi. Czy jest odgórnie ustalona taka stawka czy jest negocjowana osobno? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że przykład porozumienia, który otrzymaliśmy 

dot: roku 2011 i nie dotyczył naszej gminy.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że z punktu mojej wiedzy takich porozumień 

powiatowych z innymi gminami nie ma. Zadeklarowana kwota 6500 zł z porozumienia z 



powinna wystarczyć na wykoszenia w sezonie letnim 2014 r., wykonywane przy użyciu 

traktora albo przy częściowym użyciu spalinowej kosy ręcznej. Kalkulacja dotyczy paliwa, a 

nie obejmuje kosztu osobowego, tj. przy założeniu wykorzystania pracowników 

skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, jako robotnicy publiczni czy wykonujący prace 

społecznie użyteczne, posiłkować będzie można się także pracą osób wykonujących karę 

ograniczenia wolności. Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 października 2014 roku. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXXII / 232/2014 

 

Ad6 ppkt 6  

zmiany uchwały nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 września 

2013 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra 

kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy 

programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych 

inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że jest to tylko zmiana techniczna do uchwały, 

którą wysoka rada podjęła już 26 września 2013 roku w treści Porozumienia dotyczącej 

składu członków tego Porozumienia mianowicie pomniejszona została o dwie gminy - 

Lwówek Śląski i Świeradów Zdrój oraz o trzy jednostki samorządu powiatowego - pow. 

jeleniogórski, lwówecki i złotoryjski. Konsekwentnie zmianie uległy zapisy dotyczące 

udziału w Porozumieniu jednostek samorządu powiatowego oraz wynikające z nie 

przystąpienia dwóch gmin. Pozostałe zapisy Porozumienia ze względu na stopień 

zaawansowania negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 

pozostają bez zmian. 

 

                                                                                 -załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 4 głosy „za” głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły, 1 

głos „wstrzymuję się” nie wystąpiły. 

Dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 8 głosów „za” głosy „ przeciw”, nie wystąpiły i 3 głosy 

‘’wstrzymuje się’’ ( sale obrad opuścił radny Jacek Gołębski i radny Radosław Czaja) 

Uchwała otrzymała Nr XXXII / 233/2014 

 

Ad6 ppkt. 7 

oddania w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie, położonej w Janowicach 

Wielkich przy ul. Wojska Polskiego w użytkowanie  wieczyste na rzecz Pharmed Sp. z 

o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że ta uchwała jest podsumowaniem wielu prac i 

przygotowań, rozmów jak również negocjacji wstępnych z firmą Pharmed dot: wybudowania 



przez ta firmę ośrodka zdrowia. Oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Janowicach Wielkich przy ul. Wojska 

Polskiego, stanowiącą własność Gminy Janowice Wielkie, oznaczoną, jako działką o numerze 

ew. 364/36, o powierzchni 1615 m². Gmina powinna zapewnić mieszkańcom ochronę 

zdrowia i przekazanie gruntu w celu budowy nowej przychodni służy realizacji tego zadania. 

Pharmed Sp. z o.o. obecnie jest dzierżawcą obiektu przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach 

Wielkich, w którym mieści się przychodnia lekarska, jednak z uwagi na wymogi prawne 

dotyczące standardu urządzenia sanitarnego zakładu opieki zdrowotnej, będzie on musiał 

zostać zamknięty do 31 grudnia 2016 r. i przeniesiony w inne miejsce (dostosowanie nie jest 

celowe ze względu na niefunkcjonalność architektoniczną obecnego obiektu przychodni). 

Pharmed Sp. z o.o. Planuje na przedmiotowej działce budowę obiektu świadczącego usługi 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodni lekarskiej działającej w oparciu o kontrakt z 

NFZ) wraz z apteką. Forma przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste zapewni Gminie 

możliwość kontroli nad wykorzystaniem obiektu zgodnie z celem umowy. Zgodnie z treścią 

operatu szacunkowego nieruchomości, tj. prawa własności działki nr 364/36, jej wartość 

rynkowa została określoną na kwotę 64.201,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 72 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami stawka procentowa z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 

do 25% ceny nieruchomości gruntowej, ponadto wysokość stawek procentowych opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniesie 3% ceny rynkowej działki.  

 

                                                                               -załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu- 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 5 głosów „za” głosy „ przeciw ‘’ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły  

Uchwała otrzymała Nr XXXII / 234/2014 

 

Ad.6 ppkt 8 

przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Różańcowej z siedzibą 

w Radomierzu w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowic 

Wielkie na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że Ksiądz Eugeniusz Jacyszyn proboszcz 

Parafii Rzymsko-Katolicka Matki Boskiej Częstochowskiej z siedzibą w Radomierzu 

wystąpiła w dniu 30 maja 2014 r. z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 

Janowice Wielkie na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek dotyczy prac 

remontowych przy zabytkowych organach w zabytkowym kościele filialnym w miejscowości 

Trzcińsko. Prospekt organowy (neogotyk, XIX/XX w., Drewno, warsztat śląski, szer. 382 

cm), jako część wyposażenia wiejskiego kościoła dolnośląskiego został wpisany do rejestru 

zabytków ruchomych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego-Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze w dniu 28 stycznia 1991 r. Wniosek Parafii 

Rzymsko-Katolickiej spełnia kryteria formalne. W budżecie gminy są zabezpieczone środki w 



kwocie 10.000 zł na dotację do remontu obiektu zabytkowego. W związku z upływem 

terminu i brakiem innych wniosków udzielenie dotacji dla wskazanego wnioskodawcy jest 

uzasadnione, o co zawnioskował Wójt do Rady Gminy, kierując swój projekt uchwały w 

przedmiotowej sprawie. 

 

                                                                                 -załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 5 głosów „za” głosy „ przeciw ‘’ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Otwarcie dyskusji 

Radny Romuald Łaski - zapytał ile w sumie będzie ten remont kosztował. 

Radny Dariusz Podkański - powiedział, ze ogólnie koszt remontu organów wzrósł do 20 

tys.zł, który pokryliśmy z własnych pieniędzy. Organy zostały zrobione wykonawca czeka na 

pieniążki za wykonana pracę.   

Więcej pytań nie stwierdzono 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXXII /235/2014 

 

Ad6 ppkt.9 

Zmiany uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr XIX/127/2012 z dnia 27 września 

2012 r. w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że z uwagi na uszczegółowienie opisu 

granic okręgów polegające na uzupełnieniu numeracji budynków (adresów) w jednym z 

okręgów wyborczych (nr 5) do Rady Gminy konieczne jest włączenie nowopowstałych 

budynków do podziału gminy na okręgi. Zmiana dotyczy budynku w miejscowości 

Radomierz nr 59C (aktualnie budynek niezamieszkały) - poprzez rozszerzenie fragmentu 

zapisu w sposób następujący: „od nr 59 do nr 59C”. Pozostałe zapisy podziału na okręgi 

wyborcze nie ulegają zmianie. 

 

                                                                                 -załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosów „za” głosy „ przeciw ‘’ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły 

Otwarcie dyskusji 

Radna Bożena Dyduch - powiedziała, że w pkt. 1 jest zapis, że liczba mieszkańców Gminy 

Janowice Wielkie na dzień 30.06. 2012r - 4230 osób uważam, że jest to nieaktualne.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że ta informacja jest techniczno - 

historyczna i dotyczyła roku 2012r. Załącznik, który dołączyłem dotyczy wyłącznie podziału 

na okręgi.  



Radny Paweł Pawłowicz - zapytał czy nie powinien być zapis w tej uchwale, że jeżeli mamy 

już określone do nr 59 czy nie można już na przyszłość dopisać tych budynków tzw: 

literowych żebyśmy, co jakiś czas nie musieli wracać do tej samej uchwały.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że nie możemy podjąć uchwały literowej 

do budynków, które jeszcze nie istnieją. Za każdym razem przy powstałym nowym budynku 

będziemy musieli podejmować uchwałę.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że jest spis wyborców i przed wyborami 

komisarz wyborczy wzywa do aktualizacji. 

Radny Michał Poleszko - trudne do odsłuchania 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXXII /236/2014 

 

 

 

Ad6 oppkt.10 

Rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Janowice Wielkie  

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że już na wstępie 

dzisiejszych obrad informował, że wpłynęło pismo Pani Renaty Podolec w sprawie 

przedmiotowej gdzie przyjąłem to, jako skarga i przed podjęciem odpowiedzi sprawę 

skierowałem na Komisje rewizyjna, która przeanalizowała całość sprawy. Protokół z 

posiedzenia komisji wraz z opinia mecenasa Janusza Konkola wszyscy radni otrzymali w 

ustawowym terminie przed sesją. W związku z tym wysłuchamy Panią Renatę Podolec - 

osobę zainteresowana powyższą sprawą.  

                                                                                                  załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu- 

 

Pani Renatę Podolec - powiedział, że paręnaście lat temu Urząd Gminy w Janowicach 

Wielkich wystosował pismo o możliwości wykupu swoich mieszkań. Wówczas było w tym 

budynku trzech lokatorów. Pani Kapuścińska w tym budynku nie zamieszkiwała pomimo 

wszystko Urząd Gminy mieszkanie mojego brata, który zrzekł się na moja korzyść a później 

zrzekł się na urząd gminy mieszkanie to zostało przyznane przez Wójta Pani Kapuścińskiej. 

Przydzielone zostały też części wspólne ( strych, klatki schodowe, piwnice i pozostałe części) 

te pomieszczeni a były otwierane w obecności policji. Urząd Gminy zadecydował tak, że 

wszystko należy się Pani Kapuścińskiej, która w ogóle tam nie mieszkała mieszkali jej 

rodzice. Następnie Wójt wystosował pismo, które dołączyłam, że w zamian za to, że sprzedał 

to mieszkanie to jeszcze obok mojego mieszkania przyznał mieszkanie dla Pani 

Dzięgielewskiej. W tej chwili mieszkanie po Pani Dzięgielewskiej zostało zwolnione i chce to 

mieszkanie wykupić, ponieważ to mieszkanie pismem było mi obiecane czekałam około 15 

lat. Obecnie Wójt powiedział mi, że tego mieszkania mi nie sprzeda bez przetargu i tu jest 

problem, bo zawierzyłam i czekałam wiele lat. Ja dostałam pismo z Urzędu podpisany przez 

Panią byłą Sekretarz i było to dla mnie pismo znaczące. Mieszkanie obok mojego zostało 

zwolnione i chcę to mieszkanie wykupić. W obecnej chwili zajmuje mieszkanie o 

powierzchni około 40 m
2
  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - powiedział, że wszyscy radni otrzymali 

kopie protokołu, z którego wynika, że komisja skargę przyjęła, jako bezzasadną mimo chęci 

pomocy nie możemy rozpatrzyć pozytywnie. Wójt po zasięgnięciu opinii adwokata 

realizującego obsługę prawną gminy podkreślał wielokrotnie w pismach i rozmowach z Panią 



Renatą Podolec, że wobec istniejącego stanu prawnego, możliwe jest jedynie sprzedanie 

mieszkania po cenie rynkowej w drodze przetargu nieograniczonego, w którym także pani 

będzie mogła uczestniczyć.   

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że tą kwestię reguluje ustawa o gospodarce 

nieruchomościami. Ustawa ta wprowadza, jako zasadę sprzedaż mienia gminy czy skarbu 

państwa w trybie przetargowym. Wyjątki od tej zasady określone są bardzo ściśle. Pani już 

raz skorzystała z pewnego przywileju kupując już zajmowane mieszkanie w sposób inny niż 

w przetargu. Pismo, które Pani otrzymała z gminy podpisane przez Panią byłą Sekretarz 

ocenić należy, jako nieważne. W konsekwencji Wójt nie mógł skutecznie upoważnić 

sekretarza tej gminy do złożenia jakiegokolwiek z zakresu zarządu mienia gminy i tak jak już 

mówiłem oświadczenie z dnia 26.04.2001roku należy, jako nieważne. Oświadczenie to nie 

mogło, zatem wywołać skutku prawnego w postaci powstania po stronie gminy zobowiązania 

do bezprzetargowej sprzedaży lokalu na rzecz określonej osoby. Powiedział też, że co do 

reszty sprawy w całej rozciągliwości podtrzymuje każde słowo napisane w opinii prawnej, 

którą państwo otrzymaliście do wiadomości. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że mamy wyjątkowo trudną sytuację z lat 

przeszłych. Pamiętam jak Pani Renata Podolec przyszła z podjętym tematem, kiedy 

zaczęliśmy podejmować niełatwą walkę z mieszkańcami, którzy to w lokalu gminnym 

mieszkańcy przebywali nie przebywali zadłużyli ten lokal itd. Udało się dokonać 

wymeldowania i uwolnienia tego lokalu w maju tego roku. Pierwszą sprawą, o którą 

zwróciłem się do Pani Renaty, Podolec to poprosiłem o jedną rzecz żeby przyniosła, jakie kol 

wiek dokumenty, bo o dziwo w Urzędzie nie było praktycznie żadnych dokumentów 

dotyczących tych zobowiązań podpisywanych przez Panią Wożakowską cz, jakich kol wiek 

innych rzeczy. Byłem pierwszy żeby Pani przyniosła i żeby siąść popatrzyć na to wszystko i 

logicznie ocenić. Logiczna ocena w odniesieniu do litery prawa nie pozwala na sprzedaż w 

drodze bezprzetargowej. Stanowczo zaprzeczam słowom, które padły ze strony Pani Renaty, 

Podolec, że ja uniemożliwiam jej zakupu lokalu. Od początku jest mówione, że jeżeli nie 

będzie możliwości sprzedania za bonifikatą, co muszę sprawdzić w oparciu o opinię 

mecenasa lokal ten będzie sprzedawany w drodze przetargu, do którego może przystąpić 

każdy. Proszę nie wprowadzać w błąd radnych, że Pani nie będzie mogła brać udziału w 

przetargu będzie Pani mogła tylko na zasadach takich, na jakich pozwala nam zapis ustawy o 

gospodarce nieruchomości. Ponadto Komisja rewizyjna w protokole wyjaśniła i szeroko 

opisała ponadto Pan Sekretarz wraz z pracownikami urzędu przegrzebali dokumentacje i 

archiwum nie ma na dzień dzisiejszy śladu ani pism w oparciu, o które moglibyśmy 

wyciągnąć logiczne postępowanie, jakie podjął Urząd w 1998roku przekazując, sprzedając 

dzieląc takie części zagradzając tym korytarze itd.   

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał czy gmina na dzień dzisiejszy 

ma wycenę tego lokalu, bo myślę, że Pani Podolec boi się wyceny wartości tego mieszkania. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że z uwagi na inne tematy związane z tym 

lokalem wraz, z niewyjaśnieniem do końca rozbieżności między urzędem a mieszkanką 

lokalu ościennego trwa procedura i lokal ten nie jest jeszcze przekazany do wyceny. Na 

pewno zlecimy wykonanie wyceny tego lokalu, ale nie oszukujmy się całość mienia, które 

pozostało w Gminie, jako mienie gminne Janowice Wielkie myślę o substancji mieszkaniowej 

jest w stanie tak fatalnym, że nie można spodziewać się jakichkolwiek wygórowanych cen 

bądź też zbliżonych do rynkowych cen Ja na obecna chwilę nie mogę ocenić czy wycena 

będzie zadawalająca i możliwa do uciągnięcia przez Panią Renatę Podolec.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że oprócz pani kupnem 

tego lokalu zainteresowany jest również Pan Konrad, Kupczynas.  

Radny Dariusz Podkański - na wstępie Pani powiedziała, że to mieszkanie zajmował brat i 

wstępnie zrzekł się na Panią a później zrzekł się na gminę 



Pani Renata Podolec - powiedziała, że zawierzył gminie a gmina to mieszkanie bez 

przetargowo Pani Kapuścińskiej. Zapytała, dlaczego Urząd Gminy wystawia mieszkanie na 

przetarg skoro jest dużo osób bez mieszkań.. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że urząd nie stać na utrzymanie takiego mienia 

lokalowego i jedyne rozwiązanie żeby to jakkolwiek funkcjonowało jest sprzedaż i oddanie w 

ręce prywatne po to żeby wspólnoty mieszkaniowe same zarządzały tym mieniem gminnym. 

W wielkiej większości przypadków mienie gminne i lokale komunalne są lokalami, które 

powodują potężne zadłużenie w budżecie gminy są lokalami, w których mieszkają osoby 

nijak za te lokale niepłacące i dług finansowy, który ciągnie się w urzędzie gminy z powodu 

takich zaległości to jest około miliona z odsetkami. Gminy na dzień dzisiejszy nie stać na to 

żeby dotować z pieniędzy nas wszystkich mieszkania dla osób niesolidnych i nierealizujących 

swoich obowiązków zapłaty za mieszkania i to jest pewien sposób rozwiązania tej sytuacji. 

Jeżeli ktoś jest właścicielem to dba bardziej. A jeżeli my znowu zaryzykowalibyśmy, że 

przyznamy mieszkanie osobie, za które nie płaci n. mielibyśmy problemy mianowicie takie, 

że wzywające lub podające nas do sądu wspólnoty mieszkaniowe o zapłatę my realizujący 

postępowania komornicze wobec mieszkańców komornicy mówią nam, że mieszkańcy nie 

mają, z czego zapłacić, bo nie mają pieniędzy i znowu bez pieniędzy wszyscy solidnie 

płacących podatników musielibyśmy utrzymywać niepłacących mieszkańców. Lista 

oczekujących osób na mieszkania czy w sposób prawidłowy Czy nie zawsze jest tam prawda 

jest około 80 podań. 

Radny Andrzej Uss - zapytał czy Pan Gapiński zapoznał się z dokumentami odnośnie tego 

budynku jak zostało to połączone, zamienione, sprzedane w drodze bezprzetargowej Pani 

Kapuścińskiej. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że Wójt już powiedział, że nie 

odnaleźliśmy żadnych dokumentów odnośnie tego budynku. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że jedynie dysponujemy to są dokumenty, które 

dostarczyła nam pani Podolec. Niestety nie jest to sytuacja uosobiona jest bardzo dużo lokali 

gminnych nie ma jakiegokolwiek udokumentowania, co było przy scalaniu, sprzedawaniu 

staramy się na bieżąco doszukiwać i prowadzić w tej chwili na bieżąco. Wysoka Rado 

rozpatrujecie skargę na osobę Wójta Gminy Janowice Wielkie Kamila Kowalskiego w roku 

2014 problem ten dotyczy 1998 roku i podejmowanych w nim decyzji. 

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że po wysłuchaniu wypowiedzi Pani Podolec i 

powiem, że pewien błąd jest po pani i brata stronie. Powiedziała Pani, że brat zrzekł się 

mieszkania komunalnego na rzecz Pani a następnie zrzekł się na gminy. W okresie, zrzeczeń 

się mieszkania brat był tylko najemcą i nie miał uprawnień do zrzeczenia się na kogokolwiek, 

ponieważ mieszkanie było gminne. W momencie zrzeczenia się mieszkania na rzecz gminy to 

tym samym gmina potraktowała rezygnacja z wykupu. Skoro zrezygnowano z wykupu to 

dalszym tokiem myślenia sprzedano to osobie takiej a nie innej. To, co się ówcześnie 

wydarzyło szkoda, że państwo w tedy nie zgłosiliście się do pierwszego lepszego prawnika, 

który by powiedział, że niech brat wykupi to mieszkanie wtedy będzie mógł nim dowolnie 

dysponować.  

Pani Renata Podolec - powiedziała, że na pewno wystąpi na drogę sądową.  

Sołtys Wsi Komarno Madeksza Roman - powiedział czy nie można byłoby uniknąć tego 

problemu wprowadzania przez Panią procedury sądowej i przydzielić to mieszkanie na okres 

3 lat i po tych latach Pani nabywa prawa wykupu tego lokalu. Biorąc pod uwagę, że Pani od 

lat ubiega się o to mieszkanie i było jej obiecane i dla dobra mieszkańca pani bierze to 

mieszkanie wraz z remontem i jakoś pomóc.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - proszę powiedzieć jak ja uzasadnię przydział tego m 

mieszkania. 

Pani Renata Podolec - jak Pan uzasadni ludziom z listy, którzy czekają na mieszkanie. 

Wystawiając mieszkania na przetarg a nie przydzielając z listy. 



Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że nie dam samotnej matce z dziećmi ruiny. 

Gmina nie posiada funduszy i sprzedaje mieszkania w takiej formie, jakiej jest a co mówi Pan 

sołtys nie widzę wytłumaczenia. 

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że wg prawa żądamy jednego zachowania należy 

traktować jednakowo wszystkich nie można robić wyjątków. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że nie pozwoli sobie na sankcjonowanie 

nieprawnych decyzji postępowania Urzędu w 1998roku a 2014 roku sygnowania własnym 

nazwiskiem.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

się’’( sale obrad opuścił radny Jacek Gołębski i radny Radosław Czaja) 
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Ad.7 

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dot: oceny zasobów        

Pomocy społecznej  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Gajewicz- powiedziała, 

że informację, jaką chciałabym Państwu przedstawić dotyczy Oceny zasobów pomocy 

społecznej w gminie Janowice Wielkie. Ocena zasobów pomocy społecznej wynika z 

przepisów ustawy o pomocy społecznej, której zadaniem Gminy jest opracowanie oceny 

zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej demograficznej 

oraz jej przedłożenia Radzie Gminy. Opracowanie zgodnie z założeniami ustawy o pomocy 

społecznej zastępuje od roku 2012 dotychczas przygotowywany przez Ośrodki pomocy 

społecznej – bilans potrzeb pomocy społecznej. Ocena Zasobów pomocy społecznej ma 

formę obszernego sprawozdania tabelarycznego obejmująca swym zasięgiem szerokie 

spektrum infrastruktury polityki społecznej w gminie. Sporządzona ocena stanowi wraz z 

rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok.  Przedstawione w 

opracowaniu dane ukazują lokalną sytuację społeczno -demograficzną wraz z problemami 

mieszkańców naszej gminy oraz stawiane wyzwania przed realizatorami działań z zakresu 

pomocy społecznej. Do powyższych zagadnień należy niewątpliwie wspieranie osób i rodzin 

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, których nie są 

w stanie sami pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości. Z 

problematyką przedstawioną w ocenie zasobów związane są także kwestie wykraczające poza 

zasięg oddziaływania pomocy społecznej i jej zadań ustawowych. Należy w tym miejscu 

wskazać problemy polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki mieszkaniowej, 

demograficznej, oświatowej a także finansowej określającej wysokość nakładów na 

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

przełomie lat, zaplanować budżet na rok następny, rekomendacje, co do kierunku rozwoju polityki w 

gminie.  Niniejsze opracowanie obejmuje dane liczbowe zawarte w kilku działach oceny takich 

jak: 

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

- usługi pomocy społecznej 

- instytucje pomocy społecznej 

- zwiększenie zasobu pomocy społecznej w gminie 

- kadra ośrodka pomocy społecznej 

- koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej 

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

- współpraca z organizacjami pozarządowymi  



- wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej. 

Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej wskazuje, iż działalność  Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w Janowicach Wielkich oraz jednostki współpracujące w realizacji zadań 

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

liczbowych zarówno skala potrzeb społecznych jak i skala możliwości ich zaspokojenia 

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

liczbą świadczeniobiorców jak i ilości określonych  form pomocy Rok 2014 i lata następne 

będą dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kontynuacją realizowanych zadań i 

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

w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne żeby instytucja 

pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna? Zastanawiając się nad oceną 

wystarczalności zasobów pomocy społecznej pod katem istniejących potrzeb i problemów 

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

wpływ zamierzenia i działania realizowane przez inne podmioty polityki społecznej 

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

dużej mierze współzależny od wyników podejmowanych działań w innych obszarach polityki 

społecznej. Jak wskazano wyżej   wielkość zasobów pomocy społecznej oraz stopień 

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

ta nie oznacza niedostrzegania ogromu potrzeb  ukazanych w zebranych danych dotyczących 

miedzy innymi kwestii zatrudnienia czy problemów zdrowotnych  i mieszkaniowych, które 

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

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

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

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

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

W ramach swojej działalności Ośrodek dokonuje diagnozy w zakresie zapotrzebowania na 

świadczenia z pomocy społecznej dla mieszkańców gminy. Planując zadania na każdy 

kolejny rok OPS uwzględnia w planach finansowych potrzeby w zakresie niezbędnych 

środków na jego funkcjonowanie oraz zabezpieczenie możliwości świadczenia pomocy 

osobom i rodzinom najbardziej tego potrzebującym – składa się na to: 

- wzrost bezrobocia, 

- wzrost liczby osób ubiegających się o pomoc 

- wzrost liczby osób niepełnosprawnych, 

- przedłużenie wieku emerytalnego (konsekwencje). 

Ministerstwo Polityki Społecznej zamierza wprowadzić całkowitą zmianę do ustawy  

o pomocy społecznej poprzez reorganizację struktur pomocy społecznej. Wprowadzone 

zmiany będą skutkować zwiększonymi nakładami na administrację. Na 2015 r. przypada 

weryfikacja kwot kryteriów dochodowych, uprawniających do świadczeń rodzinnych, W 

związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach pielęgnacyjnych 

znacznie wzrosną koszty wypłat świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów 

niepełnosprawnych dzieci oraz opiekunów osób dorosłych. Z diagnozy środowiska wynika, 

że zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę środowiskową, Analizując wydatki na 

poszczególne rodzaje świadczeń należy zwrócić uwagę na wzrost kosztów utrzymania osób 

starszych w DPS, a także osób, które będą korzystać z usług opiekuńczych. Problem ten 

związany jest ze starzeniem się naszego społeczeństwa. Dodatkowe zadania oraz zwiększenie 

kosztów utrzymania Ośrodka powinny mieć odzwierciedlenie w wyższym zaplanowaniu 

środków finansowych. Planując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej szczególną 

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

najsłabszych grub społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie 

warunków umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Ocena zasobów 

pomocy społecznej za rok 2013 została przygotowana i wygenerowana w systemie CAS- 



Centralna Aplikacja Statystyczna oraz przekazana w dniu 25 kwietnia 2014 roku do 

Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, jako obszerne sprawozdanie. -   

               

                                                                                 - załącznik Nr 22 do niniejszego 

protokołu- 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że po wysłuchaniu 

obszernego sprawozdania w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej proszę o zadawanie 

pytań w sprawach nie jasnych bądź nie zrozumiałych.   

Pytań nie stwierdzono. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że z uwagi na brak pytań 

informacja przedstawiona przez Kierownik GOPS Panią Małgorzatę Gajewicz została 

przyjęta przez Radę Gminy Janowice Wielkie bez uwag,  

 

Ad.8,9,10, 

Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXXI sesji Rady Gminy. 

Sprawy różne 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przypomniał, że na złożone wnioski i 

interpelacje z poprzedniej sesji wszyscy radni otrzymali odpowiedź. 

Radny Andrzej Uss - zapytał odnośnie posesji nr 129a Komarno. Mieszkaniec zgłaszał do 

gminy o wyciekającym szambie od sąsiada. Interwencja nie przyniosła skutku nadal szambo 

wycieka ze zbiorników. Prosił o ponowienie interwencji. Druga sprawa to dowóz dzieci 

niepełnosprawnych do szkół. Wójt powiedział wcześniej, że poranny dowóz prowadzi osoba 

zewnętrzna a przywóz pracownik urzędu. Mieszkańcy niektórzy pytają szczególnie z 

Komarna, że są jakieś problemy żeby zabierać dzieci z Komarna i z Trzcińska. Rozumie, że o 

ile rodzic złoży odpowiedni wniosek z orzeczeniem nie ma możliwości żeby dziecko nie 

zostało zabrane. O ile taki rodzic ma inne zdanie bądź wnosi interwencję to znaczy, że nie 

dokonał formalności.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że jest tylko jedna rodzina w Trzcińsku gdzie 

dowóz i przywóz dzieci jest organizowana przez urząd.  Wszystkie pozostałe dzieci 

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności dowożone są we własnym zakresie przez 

rodziców, którzy mają podpisaną umowę z urzędem o refundacji dowozu do szkół.   

Radny Romuald Łaski - powiedział, że zakres dzisiejszej sesji jest zbyt duży moim zdaniem 

za dużo. Taka oszczędność jest cnotą, ale uważam, że tematy nie są do końca szczegółowo 

omawiane. Wobec tego wnoszę wniosek, żeby takiej ilości materiałów na sesji nie 

przygotowywać, ponieważ jest to nie do przerobienia. 

Radny Bogdan Kamiński - złożył wniosek odnośnie pomocy rodzinom wielodzietnym czy 

nie należałoby się zastanowić nad tym żeby w przyszłym budżecie nie rozważyć obniżenia 

opłat za zużycie wody dla rodzi powyżej 3 dzieci.  

Radny Marek Kusz - złożył podobny wniosek odnośnie obniżenia opłat za wywóz 

nieczystości (zagospodarowanie odpadami) gdzie opłaty ponosi się za zamieszkałe osoby.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że o ile będzie taka potrzeba to naiwno 

przemyślimy i warto nad tym się zastanowić. Na chwile obecną nie ma takich zwolnień. 

Pośród mojej wiedzy takie rodziny są wspomagane zasiłkami, dodatkami mieszkaniowymi.   

Sołtys wsi Komarno -Madeksza Roman- powiedział, że zagadnienie dotyczy wody. 

Ogromny problem mają mieszkańcy Komarna przez właściciela posesji nr 168 Pana Hoppe 

mieszkańca Holandii. Od wielu lat Pan Hoppe działając na swoim gruncie zasypuje rowy i 

robi to w sposób taki, że nie patrzy na interes gminy czy interes mieszkańców i przy nagłych 

opadach woda zalewa nowo położony asfalt. Bardzo proszę o wspomożenie Pana 

Chrząstowskiego w tym temacie, bo Pan Hoppe jest bardzo napastliwy dochodzi tam do 



awantury nie puszcza na teren rolnika Pana Dzióbka, który dzierżawi od skarbu państwa 108 

ha gruntów. Temat wraca z przed lat gdzie Panu Hoppe sprzedano drogę mimo sprzeciwu 

Pana Dzióbka i w tej chwili Pan Hoppe się czuje bezkarny. Powiedział, że nie ma dostępu do 

aktu notarialnego, ale gdyby można było to proszę o sprawdzenie czy nie ma zapisu, że Pan 

Hoppe ma udostępnić inną drogę i miał ją też wyremontować a on notorycznie tą drogę 

zagradza. Powiedział też, że drugi temat dotyczy wody gdzie w latach 80 był problem z 

azotanami w wodzie w Komarnie. Dokonywaliśmy prób, co roku dokonywaliśmy analizy 

wody z tego tytułu, że zasilenie gospodarstwa rolnego w wodę było z sączków 

melioracyjnych, które są w Komarnie. Podejrzewam, że sytuacja się nie zmieniła i czy jest 

możliwe sprawdzić użytkowników studni własnych na terenach swoich posesji, którzy 

odprowadzają ścieki a korzystają ze studni starych. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że każdy, który podłączył się do kanalizacji i do 

wodociągu miał obowiązek założyć licznik na własnych ujęciach wody i takie zestawienie 

jest. Odnośnie badań wody z prywatnych studni z pieniędzy urzędu nie zlecę na pewno. Jeżeli 

wyroki będą nas zmuszały do takich badań to będziemy podejmować.  W obecnej chwili 

oczyszczalnia ma obowiązek odebrać ścieki bytowe i komunalno-bytowe bez względu na ich 

skład i nie ma prawa stosować zawyżonych stawek związanych, z jakością tych ścieków. Pani 

Radna Bożena Dyduch powiedziała na komisji budżetowej, że należy zbadać, co płynie 

potokiem ”Komar” i uważam, że takie badanie możemy zrobić i dowiemy się czy z tych pól 

ścieka nam i jak wygląda skład chemiczny wody potoku „Komar”  

Radna Bożena Dyduch - powiedziała, że przez Komarno płynie potok „ Komar” i on należy 

do spółki wodnej. Zabudowa tego potoku obudowa kamienna po powodzi była uzupełniana, 

ponieważ były powyrywane kamienie granitowe, ale można stwierdzić, że ta praca jest 

niedokończona. W dalszym ciągu można zauważyć powyrywane kamienia i przy większych 

opadach te kamienie są bardziej wyrywane wypłukiwane.  Prace były wykonywane od dołu 

do góry i zakończyły się w okolicy mojego budynku. Proszę o interwencję w tej sprawie. 

Druga sprawa to ją przypominam odnośnie dołu w asfalcie na granicy Komarno-Jelenia Góra 

na zakręcie gdzie wybudowany jest nowy most. Może można to wykonać w ramach 

gwarancji. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że po ostatnich spotkaniach z powiatem 

odnośnie dróg to znowu będzie szło pismo za pismem bez efektu.  

Radna Bożena Dyduch - zwróciła się z prośbą o przeniesienia lustra z kolonii przy sklepie 

w Komarnie obok kościoła. Tan wyjazd z uliczki na kolonii jest widoczny natomiast zakręt za 

kościołem jest niewidoczny. 

Radny Michał Poleszko - powiedział, że mieszkańcy od nr 31 w dół (ślepa uliczka) jadąc z 

góry zakręt w prawo wzdłuż potoku proszą o lustro, ponieważ na łuku tym jest ograniczona 

widoczność. 

Radny Dariusz Podkański - zgłosił załatanie kostką dziury przy ul. Wojska Polskiego w 

Janowicach Wielkich przy działce gdzie ma być stawiany Pharmed  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że było już to zgłaszane przez radnego i 

przekazane to zostało pracownikom do wykonania na pewno wykonają przypomnę o tej 

sprawie.  

Radny Paweł Pawłowicz - zapytał, co z tymi pojemnikami żółtymi na piasek, co 

pozostawały na poboczach dróg one nie zostały zabrane przez wykonawcę stoją do tej pory i 

wyglądają mało estetycznie, bo są nabrzmiałe i wysypuje się z nich piasek. Kolejny wniosek 

to przydrożny rowek przy ul. 1 Maja przy skrzyżowaniu z ul Kopernika w dół kilka lat temu 

on był wyczyszczony on nie należy do nas, ale tam jest okropnie zarośnięte i myślę, że przy 

wykorzystaniu naszego ciągnika czy sprzętu, który mamy uda się znów wyczyścić. Kolejne 

pytanie wniosek dotyczy ul. Kochanowskiego i Reja są to ulice nieutwardzone czy nie warto 

byłoby już zastanowić się nad projektu wyasfaltowania, oświetlenia. Nie mówię, że od razu 

realizacja, ale przy przygotowaniu projektów myślę, że nie pochłonęłoby dużo pieniędzy a 

kiedy by była jakaś okazja na jakieś dofinansowanie to byłyby już gotowe projekty w tym 



kierunku. Kolejna rzecz to sprawa budowy browaru na Miedziance. Na Internecie świetna 

inwestycja wielu mieszkańców jak zauważyli czarny budynek są załamani. Budynek wygląda 

jak obiekt hotelowy a nie browar. Czy my nie mamy wpływu na wykonawcę tego żeby nie 

odbiegał to od rzeczywistości, jaka jest na Miedziance?  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał czy w dalszym ciągu 

obowiązuje zakaz inwestycji na Miedziance. W latach poprzednich był nawet taki zakaz 

remontu kapitalnego budynku mieszkalnego.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że browar ten usytuowany jest poniżej 

Miedzianki. W naszym powiecie piecze nad budownictwem ma Pan Dyrektor Marek Kosa i 

jeżeli projekt odpowiada warunkom zabudowy i innym prawnym aspektom to otrzymał 

pozwolenie na budowę. Ja, jako Wójt Gminy nie mogę wymóc na wykonawcy żeby zrobił 

kolor czegoś, jeżeli prawnie na to otrzymał pozwolenie.  Nie ma w przepisach prawa w 

studiach czy w planach zagospodarowania określanych kolorów elewacji są określane ilości 

połaci dachowych i ich, % jeżeli chodzi o spadek, ale kolorystyki się nie określa.  

Radny Paweł Pawłowicz - poprosił Przewodniczącego Rady Gminy o zapoznanie radnych z 

pismem skierowanym do Rady Gminy przez pracownice obsługi GZS oraz odpowiedź na to 

pismo wydane przez Dyrektora Szkoły Mirosława Wiśniewskiego.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że to pismo skierowane jest do Wójta Gminy 

oraz radnych Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 27.03.2014 roku. Zapoznał radnych z 

treścią tego pisma oraz powiedział, że dyrektor szkoły spotkał się z pracownikami w tej 

sprawie i przedstawił kategorie zaszeregowań ponadto udzielił pisemnej odpowiedzi w dniu 

15.04.2014 roku - przeczytał oba pisma. Na koniec Wójt powiedział, że na sesji wrześniowej 

państwo podejmiecie decyzję. 

                                                                                                              -załącznik Nr 23 - 24   - 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - powiedział, że z uwagi na to, że spięły 

się dwa pisma razem przepraszam radnych, że w pkt. 3 dzisiejszych obrad nie przedstawiłem 

pisma, które wpłynęło do Rady Gminy w dniu 20 maja 2014 od Wojewody Dolnośląskiego 

Pana Tomasza Smolarza jest to Zarządzenie Zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu 

radnego Rady Gminy Janowice Wielkie - Jacka Adama Gołębskiego. Jest to następstwo nie 

podjęcia przez naszą radę dwukrotnie uchwały odnośnie wygaśnięcia mandatu. W piśmie tym 

jest pouczenie, że uprawniona osoba od niniejszego zarządzenia zastępczego przysługuje 

skarga złożona za pośrednictwem Organu Nadzoru w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

Ja wystąpiłem z pismem do Pana Mecenasa z prośbą o wydanie opinii. Na podstawie tej 

opinii 16.06.2014roku wystosowałem pismo do Wojewody Dolnośląskiego.       

 

 

                                                                                                                     -załącznik Nr 25 - 
 

 Ponadto powiedział, że radny Jacek Gołębski nie jest zobowiązany nas powiadamiać, że 

złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pismo zostało wysłane wcześniej 

zgodnie z zaleceniem Pana Mecenasa.  

Pytań nie stwierdzono 

 

Ad.11 

Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

a) ustalenie tematów na następną sesję 

b) działalność Komisji stałych Rady Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - powiedział, że zawsze pytam radnych 

o tematy na następną sesję o ile nie zgłaszacie to ja sam analizuje tematy w porozumieniu z 

Wójtem, który przedstawia sporo materiałów. Następna sesja odbędzie się we wrześniu gdzie 



proponuję rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się 

prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie za pierwsze półrocze 2014 roku. W drugim 

pkt. ocena przygotowania ZSG do nowego roku szkolnego 2014/2015.W tym temacie jedna z 

komisji rozpatrzyłaby sprawę pisma pracowników technicznych ze szkoły. Komisja taka 

mogłaby odbyć się w szkole.  

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, że mam już doświadczenie jak się kończy 

powoływanie podkomisji uważam, że są jasno określone zadania. Ja nie widzę problemu 

zwołać komisję budżetu, która miałaby ocenić stan przygotowania szkoły oraz rozpatrzyć 

pismo pracowników i uważam, że tych tematów się nazbiera, bo mamy okres wakacyjny i nie 

wiadomo, co się wydarzy. Poprzednio Pan Przewodniczący pytał o tematy na przyszłą sesję, 

ale niestety nie zawsze wszystko można przewidzieć. Odbyły się dwie Komisje budżetowe 

odnośnie drogi w Trzcińsku, bo temat był pilący.   

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - uwaga do tych dwóch spotkań komisji 

jest następująca to, że Pan zwołał komisje rozumie, bo to jest sprawa bardzo ważna. 

Natomiast zawsze o pismach sporządzonych przez komisję decyduje Rada Gminy a nie 

Komisja. Pan, jako Przewodniczący Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalnej działa na 

rzecz Rady Gminy. Pan, jako przewodniczący wysłał pismo do Starosty i do Rady Powiatu 

pismo takie nie powinno być wysłane przez komisje, lecz przez Radę Gminy.   

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, że czytał statut Gminy wielokrotnie i nigdzie nie ma 

tam napisanego zdania, że ja, jako przewodniczący komisji nie mam prawa wysłać pisma do 

innej instytucji. Nieczuję się w tym przypadku absolutnie winny. Na posiedzenie komisji, 

które zwołałem Pan nie był obecny a ja rozmawiałem z wszystkimi radnymi i także ich 

pytałem czy wysłać takie pismo od całej Komisji Budżetu czy tylko pismo to ma być od 

Przewodniczący Komisji Budżetu i doszliśmy do wniosku, ze pismo zostanie wysłane w 

takiej formie jak zostało wysłane. Nie uważam, że przekroczyłem swoje kompetencje albo je 

złamał.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - powiedział, że Naczelny Sąd 

Administracyjny interpretuje, że komisje działają w ramach rady i nie mogą jej zastępować 

nie są wyposażone we własne kompetencje ich działalność zawsze podejmowana jest w 

imieniu rady. 

Radny Paweł Pawłowicz - zapytał jak to się ma ten wyrok, że komisje nie są władne do 

niczego to jak komisja rewizyjna ma prawo wnioskować sprawę do sądu administracyjnego, 

że są jakieś nieprawidłowości i to jest w statucie zapisane.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - powiedział, że komisja rewizyjna ma 

regulamin gdzie zapisane jest, że po przez złożone sprawozdanie kontroli w radzie. Ja 

wystąpię do mecenasa o wydanie opinii o działalności i uprawnień komisji i w tedy 

podejmiemy dyskusję.   

Mieszkaniec Gminy Bogdan Lesiński - powiedział, ze przyznaje rację p.Łaskiemu, że sesja 

jest przeładowana jest ogrom tematów do omówienia. Chciałbym poruszyć trzy tematy 

Pierwszy to czyszczenie Bobru to jest akcja wspaniała i z grupą młodzieży i nauczycieli 

zmobilizowali mnie do wzięcia udziału w tej akcji. Stwierdziłem, że mieszkańcy, którzy 

mieszkają blisko Bobru traktują ta rzekę, jako wysypisko śmieci. Odcinek od budynku Pana 

Siuty aż do końca budynków szkolnych łącznie z domami nauczycielskimi. Mogę 

powiedzieć, że z każdego budynku ( oprócz jednego) ścieki wpływają bezpośrednio do 

Bobru. Wniosek do Pana Wójta - na wiosnę przeprowadzić kontrolę jak te szamba wyglądają 

czy rzeczywiście mają trzy komory, które powinny tam się znajdować, ale można by jeszcze 

od właścicieli budynków poprosić o dokument czy oni w ogóle korzystają z wywozu 

asenizacyjnego. Można jeszcze wystąpić do mieszkańców, którzy mieszkają nad Bobrem z 

pismem edukacyjnym poprosić żeby Bóbr nie traktowali, jako śmietnisko. Drugi temat to jest 

zamek, „Bolczów” bardzo mi się podobała akcja sprzątania. W tej akcji ostatnio brało udział 

6 osób tj: Wójt, Sekretarz, radna Niedźwiedzińska, dwóch nowych aptekarzy i ja. Aktywność 

młodzieży nie jest widoczna, ale mamy zapewnienie Stowarzyszenia Polsko- Niemiecko-



Duńskiego, że w przyszłym roku Stowarzyszenie włączy się w ta akcję. Trzeci temat to wieża 

w Radomierzu ja już wielokrotnie mówiłem wielu moich znajomych mówi, że szkoda, ze nie 

ma takiej wieży w Janowicach. Powiem tak jak budowano ta wieżę i jak to ma wyglądać, że 

to ma być punkt informacji turystycznej, że będzie można oglądać widok na całe Karkonosze. 

Jest parking zrobiony, ale żaden autobus tan nie wiedzie. Przy wieży są dwa mury. Moja 

wyobraźnia o działalności tego punktu informacyjnego została podważona. Odnośnie 

wypowiedzi Wójta o sklepie w Trzcińsku ( o pijaczkach) tam jest ogrodzenie tam mają gdzie 

się schować itd. A ubolewam nad tym, co jest w centrum Janowic obok Dina chyba każdy z 

was wie, co się dzieje. Może można wydzielić jakieś miejsce żeby oni nie byli widoczni. 

Ostatnia sprawa, o której mówił Komendant Policji rzeczywiście, że bardzo dobrze, że są 

rowerowe patrole robią swoje zadania. Uważam, że patrole na wezwania powinny pokazywać 

się w samochody nieoznakowane. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski -powiedział, ze odnośnie parkingu to niestety nie otrzymamy 

zgodny z uwagi na niebezpieczna krzyżówkę Zrobiliśmy tablice informacyjne pokazujące 

wszystkie zjazdy z przełęczy radomierskiej lewoskręt. Jedna tablica jest na samej przełęczy 

druga jest tuż przed krzyżówką pokazująca gdzie zjechać. Siłami pracowników gminy na 

terenie gminnym na zakręcie około 200m od wieży zrobiliśmy prowizoryczny parking, na 

którym to autokary mogą się zatrzymać. Jeżeli chodzi o punkt widokowy przejąłem na barki 

potężny problem tj: wojna z właścicielami terenu poniżej wieży gdzie poprzednik podniósł 

barierki w projekcie na punkcie widokowym, przy których tych barierkach przy wzroście 

150-160 nie widziałby już nic. Jeżeli chodzi o mury to też nie miałem wpływu na projekt. 

Jeden z tych murów jest zabytkowy, historyczny i w żaden sposób nie można rozebrać tego 

muru.  

 

Ad.12  

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał, czy ktoś z radnych chciałby 

wnieść poprawki do protokołu z XXXI sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

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

W wyniku przeprowadzenia głosowania 9 głosów ”za” przyjęciem protokołu głosy „ 

„wstrzymuje się” i głosy „przeciw „ nie wystąpiły  

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 9 radnych. Salę obrad opuścił Radna Jacek 

Gołębski i Radosław Czaja. Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie został 

przyjęty. 

 

 Ad.13 

Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przekazał radnym po dwa druki 

oświadczeń majątkowy mówiąc, że 2 miesiące przed zakończeniem obecnej kadencji należy 

złożyć oświadczenie majątkowe.  Ponadto powiedział, że zakres tematyczny porządku obrad 

został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński o 17: 00 dokonał zamknięcia XXXII 

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   

 

 

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

 

Przebieg sesji został zapisany na urządzeniu rejestrującym dźwięk udostępniany jest w Biurze 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich pok. nr 3. Jednocześnie informuję, że niektóre 

fragmenty sesji nie zostały zaprotokołowane w formie papierowej gdyż z przyczyn 

technicznych nie są możliwe do odsłuchania 

 
 


