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                                                                   PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2014 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 25 września 2014 roku ( Czwartek) 

godz. 10
00 

 

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

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

Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 14 

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 

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

 rozpoczął obrady. Serdecznie 

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

Gminy, Mecenasa, Sekretarza Gminy, Sołtysów a w szczególności nowo wybranego sołtysa 

wsi Miedzianki Pana Andrzeja Brudzińskiego witam również przedstawiciela mieszkańców 

Gminy Janowice Wielkie.  

Ad.1  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przedstawił porządek obrad, który 

wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie przed sesją wraz z materiałami sesyjnymi i 

projektami uchwał w następującym brzmieniu:                            

    1) Otwarcie XXXIV 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) Informacja z przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy     

        finansowej Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2014roku. 

    6) Informacja Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie przygotowania Gminnego  

        Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich do nowego roku        

        szkolnego 2014/2015. 

    7) Rozpatrzenie pisma pracowników Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rotkiewicz w  

        sprawie podwyżki wynagrodzeń.  

    8) Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady    

        Gminy w Janowicach Wielkich. 

    9) Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z realizacji planu  

         pracy.   

   10) Podjecie uchwał w sprawie: 

       1. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze     

           środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

       2. zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXIX/203/2013 z dnia 30 grudnia 2013   

           roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2014 rok 

      3. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok 
       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.  zwolnień w podatku od nieruchomości   

      6.  udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w  

           prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie  

           przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przekształceniu prawa użytkowania  
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           wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

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

  12) Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXXII sesji Rady Gminy. 

  13) Sprawy różne. 

  14) Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

        a) informacja z działalności Rady Gminy w kadencji VI ( 2010-2014)        

  15) Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

  16) Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.      

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

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

też, że 22 września 2014r odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury 

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

Wniosków oraz uwag nie stwierdzono. 

Ad.2  

Stwierdzenie quorum  

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

obradach uczestniczy 11 radnych, nieobecni radni to:   

- Dariusz Górnicki 

- Krzysztof Dziedzic 

- Wojciech Liebersbach 

                                                                                                                        - załącznik Nr 1  - 

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

Gminy w okresie międzysesyjnym  

- wpłynęły 3 pisma od Wojewody Dolnośląskiego odnośnie wygaśnięcia mandatu radnego 

Jacka Gołębskiego. Były to pisma wymienne  

                                                                                                                    - załącznik Nr 2,3,4 -   

- Radna Iwona Niedźwiedzińska zawiadomiła radę ,że złożyła pismo do Starosty 

Jeleniogórskiego odnośnie brakiem realizacji planowanej na lata 2013-2014 inwestycji 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D na odcinku Wojanów Bobrów- Trzcińsko.  

                                                                                                                         załącznik Nr 5-

18.08.2014 wpłynęła odpowiedź od Wicestarosty Zbigniewa Jakiela informując ,że zadanie to 

określone w wieloletnim planie inwestycyjnym może być realizowane w oparciu o 

możliwości finansowe budżetu powiatu. 

 

                                                                                                                          -załącznik Nr 6 -   

18.08.2014 wpłynął wniosek od Firmy Dr. Schneider o zwolnienie z podatku od 

nieruchomości w okresie 3 lat(2015-2017) w trybie pomocy de-minimis. Wniosek ten był 

analizowany na Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej. 

                                                                                                                         -załącznik Nr 7 -   

 

- Biuro Rady otrzymało odpowiedzi na złożone wnioski i interpelacje.  

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze przesłał informacje odnośnie analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Janowice Wielkie oraz 

Przewodniczącego Rady Gminy Janowice Wielkie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013roku.  

W wyniku analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowości, o czym 

powiadomiłem każdego radnego z osobna. 

                                                                                                                           załącznik Nr 8 -   

- Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach Wielkich wystąpiła o zwolnienie z podatku od 

nieruchomości. Pan Wójt przekazał projekt uchwały w tej sprawie. 

Otwarcie dyskusji 
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Radna Iwona Niedźwiedzińska - Wicestarosta pisze odnośnie przebudowy drogi w 

Trzcińsku, że remonty kapitalne dróg powiatowych realizowane są według przyjętego 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Nieudało się nam spowodować, aby tą drogę ruszyć, ale 

udało się mnie osobiście powstrzymać inwestycja, która jest zaprzeczeniem tego, co 

Wicestarosta tu pisze z uwagi na to, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym nasza droga 

ujęta jest, co najmniej od trzech lat natomiast drogę, która chciano remontować odcinek 

2653D, który był sporny między Ściegnami a Karpaczem została niewykonana tylko przez to, 

że ja wskazałam pewne nieprawidłowości. Odpowiedź Wicestarosty Jakiela jest taka, że 

nawet odpisywać się na nią niechęcę. W miesiącu czerwcu zwróciłam się do Nowin 

jeleniogórskich do redaktora z prośbą o opisanie tego tematu, aby zadał takie pytanie naszym 

władzą z powiatu, jakimi priorytetami kierują drogi powiatowe do remontu.  Jak do tej pory 

jest cisza? Jestem po rozmowie z redaktorem naczelnym i powiedziałem, że o ile oni nie 

wezmą tego tematu to ja pójdę dalej z tym tematem, ponieważ tak nie można zostawić tej 

sprawy. To, ze nie mamy radnego w powiecie to nie znaczy, że można nas tak traktować.  

 

Ad 4 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym od 26.06.2013- 25.09.2013 

Wójt Gminy Kamil Kowalski przedstawił ustną informację o podjętych i prowadzonych 

działaniach pomiędzy sesjami Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

Inwestycje, remonty: 

-Kończy się budowa parku w miejscu byłego basenu: przyjęto zgłoszenie gotowości do 

odbioru, rozruch techniczny planowany w październiku, wkrótce konkurs dla społeczności na 

nazwę dla nowego obiektu, która zostanie wprowadzona uchwałą Rady Gminy. 

- trwa odbudowa murów oporowych rzeki przy ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich: były 

kłopoty techniczne z wierceniami skał, aktualnie zmieniona technologia, doprojektowana 

dodatkowa ochrona przed uderzeniem wody zgodnie z sugestiami RZGW, pojawi się więcej 

miejsca na chodnik w przyszłości, z tego powodu przełożono sieć energetyczną- budowa 

powoduje pewne dolegliwości dla przejeżdżających, ale ogólnie mieszkańcy przyjmują ją z 

dużym zrozumieniem, pamiętając o dotychczasowym stanie murów. 

-trwa wymiana dachu nad świetlicą w Trzcińsku: zniknie problem stałego zaciekania oraz 

poprawi się bezpieczeństwo dzięki odbudowie zrujnowanego komina. 

-przekazano plac budowy: boczna droga do PGR w Komarnie (po otrzymanej dotacji 300 tys. 

zł) 

- przekazano plac budowy: ul. Leśna (po długich zabiegach w celu zwiększenia dotacji o 

dodatkowe 450 tys. zł) 

-trwają rozmowy ze specjalistycznymi firmami w celu opracowania koncepcji zmniejszenia 

zawartości arsenu w wodzie z Miedzianki: dodatkowa instalacja powinna pomóc i jest 

konieczna, zwłaszcza, że w przyszłości można spodziewać się kolejnego zaostrzenia polskich 

norm w tym zakresie. 

-złożono wniosek o ostateczne rozliczenie inwestycji - remontu wieży w Radomierzu (ok. 70 

tys. zł do zwrotu dla gminy) - to ostatnie formalności związane z przyjęciem do użytkowania 

obiektu. 

-złożyliśmy wstępny wniosek do UMWD o dofinansowanie wiat, piłko chwytów, trybuny na 

stadionie gminnym (dofinansowanie jest możliwe, choć tylko 30%, na razie program 

marszałkowski powstaje) 

Gospodarka komunalna: 

-wspólnie ze strażą pożarną od półtora roku gmina zabiegała o pomoc finansową na zakup 

nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (ponad 826 tys., w największej części 

Gmina-ponad 322 tys., ponadto KGPSP, ZGOSP, WFOŚGW, UMWD); samochód Mercedes 

już dyżuruje w garażu czekając na wyjazd do akcji, oficjalne jego zademonstrowanie w 

sobotę o godz. 14 (podziękowanie dla Prezesa janowickiej OSP za wytrwałość i 

zaangażowanie) 
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- zamontowane zostały nowe stoły do ping ponga i gry w szachy przy szkole- pozyskane w 

projekcie, z udziałem finansowym gminy ok. 30% 

-podsumowanie i zakończenie projektu: rewitalizacja placu zabaw przy świetlicy Rudawy: 

jest piaskownica, zabawki, ogrodzenie, pomalowano fasadę- jutro otwarcie placu zabaw. 

Myślę, że mieszkańcy starsi nie zdewastują tego miejsca i w miarę możliwości ten plac 

będziemy doposażyć.   

-postawione zostały nowe wiaty śmieciowe: Mniszków oraz Janowice Wielkie. koło Dino 

(równolegle podczas wakacji plaga podpaleń gniazd gminnych i koszy prywatnych). jest 

propozycja przeniesienia tych wiat śmieciowych na ul. Demokratów z uwagi na estetykę.  

- tradycyjnie w okresie letnim rozpoczynamy łatanie dziur w drogach gminnych własnym 

sprzętem i siłami, ponieważ przynosi to efekt. 

- w czasie wakacji siłami naszych pracowników wykonaliśmy remont 5 pomieszczeń w 

przedszkolu dla przygotowania placówki do nowego roku szkolnego. 

-odbył się przetarg na zakup energii elektrycznej na kolejne 2 lata w ramach grupy 

zakupowej: cena 0, 236 zł za KW (było 0, 221, wcześniej nawet 0, 315 zł) 

-sukcesem zakończyła się sprzedaż mienie zbędne: traktorek za 15 tys.; nikt nie chce kupić 

starego Daimlera podarowanego nam kiedyś przez przyjaciół z Niemiec: mimo 4 przetargów i 

obniżonej ceny. Zastanawiamy się czy nie zostawić go, jako wóz techniczny ( dostarczanie 

wody). 

-wystąpiliśmy o odszkodowanie za zniszczony po wypadku drogowym przystanek w górnym 

Radomierzu oraz uszkodzoną przez Nadleśnictwo boczną drogę w rejonie ul. Partyzantów 22 

- miały 3 awarie wody, w tym 1 duża, ale spowodowana przez Wodnik, która zagroziła 

odcięciem wody zakładowi Dr. Schneider. 

-wystąpiliśmy do MZK zgodnie z wnioskiem p. radnej Dyduch o rozważenie zmiany w 

rozkładzie jazdy autobusów linii 2 w sobotę i niedzielę w celu likwidacji dużej przerwy 

między połączeniami (przesunięcia godzin odjazdów) 

-złożyliśmy wniosek do LGD o komputery do świetlicy "Rudawy"- 12 tys. zł wniosek ten 

został zaopiniowany pozytywnie. 

 zakupione są i czekany na postawę tabliczki z nazwami ulic w Janowicach Wielkich- 

realizacja budżetu sołeckiego. 

Gospodarka przestrzenna: 

-ponownie wystąpiliśmy do GDDKA o przebudowanie zjazdu w Radomierzu (krzyżówka) 

-podpisałem umowę notarialną z firmą PHARMED na użytkowanie wieczyste działki w celu 

budowy ośrodka zdrowia; wpłynął już wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu 

publicznego. Rozpoczęliśmy formalności budowlane. W poniedziałek wpłynęła koncepcja i 

wstępny projekt budynku ośrodka zdrowia w Janowicach Wielkich.  

-seria poprawek do projektu studium zagospodarowania przestrzennego: aktualnie w RDOŚ 

nasz projekt czeka na akceptację końcową. 

Kadry: 

- dokonałem oceny dyrektorów placówek oświatowych: oboje Państwo Dyrektorzy: oceny 

wyróżniające 

-przedłużono kadencję Pani Dyrektor Przedszkola na kolejne 5 lat szkolnych- po akceptacji 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Kuratorium Oświaty oraz w świetle wyróżniającej 

oceny pracy 

-od 11 września kolejne 8 osób z PUP oraz 1 osoba na 3-miesieczne przedłużenie stażu 

(świetlica Rudawy) 

Promocja, imprezy: 

- odbyły się Janowianki bardzo serdecznie dziękuje dla wszystkich, którzy brali udział w 

przygotowaniu i włożyli dużo siły i serca żeby nasza gminna impreza była jeszcze fajniejsza 

niż w ubiegłym roku.  

- odbył się kolejny turniej Wójta, Pastora, Sołtysa na Orliku 

- braliśmy udział w Narodowym Czytaniu- Sienkiewicz w bibliotece w Janowicach Wielkich. 
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- z udziałem Gminy: Polana, Extreme Trail, Przejście Dokoła Kotliny- pomoc organizacyjna 

gminy. 

Sprawy inne: 

- zaczynamy współpracę z usług brokera w celu wyboru ubezpieczenia dla gminy 

- odbyła się kontrola Sanepidu: infrastruktura ujęcia wodnego (pozytywnie, choć poproszono 

nas o odmalowanie na biało wnętrza) 

- nocna interwencja straży pożarnej ws. znalezienia rtęci w mieszkaniu lokatora; gmina 

poniosła koszt unieszkodliwienia, sprawa w prokuraturze z wniosku gminy. 

-oczekiwane od dłuższego czasu zebranie konstytuujące władze sołeckie w Miedziance 

odbyło się- ponad 30 osób uczestniczyło- zgodnie z nowym statutem wybrano sołtysa 

Andrzeja Brudzińskiego i przewodniczącego Rady Sołeckiej Zbigniewa Pławiaka; to 

pierwsza reprezentacja Miedzianki od końca lat 80-ych ub. wieku (życzymy powodzenia 

sołtysowi i deklarujemy pomoc UG) 

-trwają zebrania wiejskie w celu uchwalenia funduszu sołeckiego  

-do 30 września radni i wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do budżetu gminna rok 

2015 

-trwają konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

- rozpoczęły się procedury wyborcze: zakładka na stronie internetowej i w BIP, dziś pierwsze 

posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej 

-trwają drobne prace archiwistyczne w UG: brakowano część starych dokumentów, 

przepisano pozostałe wg nowych kategorii archiwizacyjnych 

-odpowiedzialność gminy "z dobrodziejstwem inwentarza" za długi spadkowe mieszkańców: 

zgodnie z wnioskiem wierzyciela banku i urzędu skarbowego ponosimy koszty oszacowania 

mienia zmarłych, po których nikt nie chciał dziedziczyć: aktualnie sprawa po zmarłym 

mieszkańcu Komarna, koszty komornicze i biegłego. 

- miało miejsce kradzieży okablowania ze zbiornika wody w Miedziance: strata ok. 1 tys. zł 

-odebranie decyzją psa właścicielowi z Komarna z powodu niewłaściwego trzymania: nie 

odwołał się. 

Wizyty: 

-Dzień Policji, Konwent Wójtów, urlop wójta- zaległy za 2013 r. (jeszcze została część) 

 wydano 18 zarządzeń (głównie o powołaniu różnych komisji oraz o charakterze księgowym) 

Korespondencja: ok. 1300 listów przychodzących a 1100 wychodzących. 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

  

Ad.5 

Informacja z przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2014roku. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - przedstawił sprawozdanie z przebiegu wykonania 

budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie 

za I półrocze 2014roku uwzględniając wszystkie elementy wynikające z uchwały budżetowej. 

Przedstawił też szczegółowy opis wydatków GZS im. Wandy Rutkiewicz, Przedszkola, GBP, 

GOPS i realizacji Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy 

w rodzinie i przeciwdziałaniu narkomanii. Na wstępie powiedział, że Rada Gminy Janowice 

Wielkie w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęła Uchwałę nr XXIX/203/2013 w sprawie budżetu 

Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 określając plan budżetu na rok 2014: dochód ogółem: 

14.822.7743,00 zł Wydatki ogółem: 14.486.485,00 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona 

została na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 336.258,00 zł. a po uwzględnieniu 

planowanych przychodów budżetu w kwocie 350.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub 

kredytu długoterminowego na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Janowice Wielkie, 

ustalono rozchody budżetu w kwocie 686.258,00 zł. Po zmianach na dzień 30 czerwca 

2014roku plan dochodów i wydatków wynosił: Dochód ogółem 14.663.534,22 zł, Wydatki 

ogółem: 14.963.276,22 zł. Deficyt budżetowy, jako różnica między planowanymi dochodami 
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a wydatkami wynosi 299.742,00 zł i ma być sfinansowany przychodami z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pozy czek długoterminowych w kwocie 710.000,00 zł pozostała 

różnica zaś przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 410.258,00 zł. 

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wg staniu na dzień 30 czerwca 2014 wynosiło: 

dochody ogółem: 6.143.206,73 złotych Wydatki ogółem 5.993.585,59 zł . Nadwyżkę 

budżetową w kwocie 149.621,14 zł powiększoną o kredyt przejściowy w rachunku bieżącym 

na kwotę 258.747,26 zł ( łącznie 408.368,40 zł) przeznaczono na pokrycie deficytu z roku 

2013 w wysokości 42.802,07 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 

wysokości  223.860,00 zł. Wolne środki wynoszą 141.706,33 zł. Zadłużenie gminy na dzień 

30 czerwca 2014roku wynosiło 9.228.633,26 zł, z czego zobowiązania długoterminowe 

wynoszą 8.969.886,00 zł zaś krótkoterminowe 258.747,26 zł. Ponadto przedstawił 

zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Omówił szczegółowo realizację 

dochodów budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone omawiając i uwzględniając 

wszystkie elementy wynikające z uchwały budżetowej każdy dział, rozdział, podklasy, 

zestawienia i paragrafy.  

Ponadto przedstawił Uchwałą Nr I/235/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 września 2014roku. Zwrócił się do radnych o 

zadawanie pytań w niezrozumiałych zagadnieniach. 

 

                                                                                                                     - załącznik Nr 9,10 - 

Otwarcie dyskusji 

 

Przewodniczący Komisji Budżet Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz-  

powiedział, że na komisji, która odbyła się 22 września 2014 wnikliwie komisja zapoznała się 

z Informacją z przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2014roku. Ale nie była przez nas 

opiniowana.  

Radna Bożena Dyduch - odniosła się do pkt.8 Uchwały RIO a mianowicie relacja łącznej 

kwoty długu do planowanych na 2014 rok dochodów, po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 

roku wynosi 62, 9% jak to będzie wyglądało na koniec roku, bo przecież dziś tez będziemy 

podejmować uchwał e odnośnie pożyczki. Co zostawiamy przyszłej radzie?  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - gmina mieści się w wskaźniku zadłużenia w momencie 

obejmowania stanowiska tutaj w urzędzie 99%.Odnośnie dzisiejszej uchwały odnośnie 

pożyczki jest wyłączona na wyprzedzające finansowanie działań unijnych, która są związane 

z umową dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.. Pożyczka nie jest spłacana 

dochodami gminy tylko Urząd Marszałkowski daje nam dotacje celowe na realizację zadania 

i w związku z tym te pieniądze są wyłączone z długu gminy. Ta pożyczka nie ma, jakiego kol 

wiek wpływu na gminę i spłacana jest ze środków finansowych z UE. Wskaźnik na koniec 

roku to powiem, że w obecnej chwili nie wiem, jaki będzie 5trudno przewidzieć, jeżeli chodzi 

o ściągalność podatku to staram się oszacować na 49 % na pierwsze półrocze.  

Radny Radosław Czaja - odnośnie tego kredytu pan Skarbnik powiedział, że środki z 

Urzędu Marszałkowskiego zostaną przekazane w następnym roku to z odsetkami. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - gmina będzie musiała ponieść te wydatki 1, 1% na dzień 

dzisiejszy.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - wykonanie sprzedaży mienia gminy 

30% na 76 515 zł czy do końca roku jest możliwość wykonania tego dochodu. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - w okresie do 30.06 br nie sprzedano nieruchomości 

niezabudowane. Zbyto 6 lokali mieszkalnych wraz z gruntem pod budynkiem. Wczoraj 

wpłynęło 25 tys.zł ze sprzedaży działki niezabudowanej. Wszystko wskazuje, że niewielki % 

będzie nie wykonalny.  
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - Stan należności ogółem wg stanu na 

dzień 30.06.2014 roku wynosił 3.864.673,83 z czego należności wymagalne wynosiły 

2.220.868,09 zł. Czy Urząd Gminy zrobił wszystko w tym kierunku odnośnie ściągalności? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - - wszystko, co jest przewidziane prawem działania przez 

Gminę są podejmowane jedynie, co nie robimy to czynsze i gospodarka mieszkaniowa tzn.: 

nie będę wykonywał eksmisji wszelkie inne zaległości to są setki tygodniowo wezwań, 

ponagleń skierowanych do komornika skierowanych wniosków egzekucyjnych do sądu. 

Niestety to jest bolączka nie tylko w naszej gminie nie ma mądrego żeby ten temat rozwiązać. 

Przygotowujemy się do następnego kroku do niesolidnych mieszkańców w opłatach czynszu i 

wszelkich mediów rozważamy do cieśnienie stanu osobowego. W ten sposób zmuszeni 

będziemy do rozwiązywania problemów.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że zaległości z tytułu odbioru 

gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca br. wynosiły 90.147,33 zł, z 

czego trudno ściągalne szacuje się na kwotę 45 tys.zł..  

więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – powiedział, że informacja z przebiegu 

wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Janowice Wielkie za I półrocze 2014 roku. Została omówiona, przeanalizowana i przyjęta do 

wiadomości przez Radę Gminy w Janowicach Wielkich.   

 

Przerwa 12:00 -0 12:15 

Ad.6 

 Informacja Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie przygotowania Gminnego  

 Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich do nowego roku 

szkolnego 2014/2015.  
Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że Komisja Budżetu Infrastruktury Komunalnej 

badała, ale mam przygotowana informacje techniczną a pozostałe informacje udzieli państwu 

Dyrektor Szkoły Pan Wiśniewski. Powiedział, że Gminny Zespół Szkół im. Wandy 

Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2014/2015 jest w pełni przygotowany. 

Trwają zebrania rodzicielskie. W okresie letnim w ramach przygotowania szkoły głównie dla 

klas pierwszych i po raz pierwszy sześciolatków przyjętych do naszej szkoły. Te dzieci mają 

przygotowane miejsce wypoczynku, bo taka jest obowiązkowa, ale przede wszystkim 

możliwość fajnego zdobywania wiedzy w dobrych warunkach. Musieliśmy dokupić i 

doposażyć pracownie komputerową, ponieważ klasa 1-III.Oprócz tegorocznych wakacji 

boisko szkolne wyposażone zostało w zewnętrzny stół do gry ping ponga oraz w stół w 

szachy i warcaby. Obecnie jeden z nauczycieli jest na szkoleniu dot: nauki przeprowadzania 

zajęć. Wyremontowane zostały kafelki przy wejściu i na schodach do byłego budynku 

gimnazjum teraz klasy I-III. Kotłownia działa i ze spokojem podchodzimy do okresu 

grzewczego. Uczniów w GZS w roku 2014/2015 jest 250 w tym 172 w szkole podstawowej a 

78 uczniów w gimnazjum są trzy oddziały w gimnazjum i 8 oddziałów w szkole podstawowej 

w tym dwa podwójne klasa V i klasa I.  W VA jest 18 uczniów w VB 18 uczniów w IA 23 

uczniów w 1B ( sześciolatki) 17 uczniów. Zakupiliśmy bezpłatny podręcznik- dla 40 uczniów 

klas I. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi te podręczniki dzieci otrzymują darmowo. 

Wyprawka szkolna dla mniej usytuowanych i niepełnosprawnych: 18 uczniów (w tym 2 poza 

kryterium dochodowym) Liczba nauczycieli 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2014/2015 – 24 w tym 23 

pełnozatrudnionych, 1 nauczyciel zatrudniony na 4/18 etatu. W sumie: 1 nauczyciel bez 

stopnia awansu (niepełnozatrudniony), 1 stażysta, 12 mianowanych, 10 dyplomowanych 

W roku szkolnym 2014/2015 zatrudniono 1 nauczyciela wspomagającego dla 

niepełnosprawnych. Ucznia w klasie II SP – opłacany ze zwiększonej subwencji oświatowej. 



str. 8 
 

Tradycyjnie, jak co roku prowadzimy dożywianie w ramach stołówki szkolnej na dzień 

dzisiejszy korzysta z niej 80 uczniów. Ceny dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół: 3, 50 zł/1 

obiad (tj. zupa 1, 00 zł + II danie 2, 50 zł) 

-dla wychowanków Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich: 3, 50 zł/1 obiad (tj. 

zupa 0, 80 zł+ II danie 2, 20 zł+ podwieczorek 0, 30 zł+ mleko 0, 20 zł) Realizowane są 

dowozy do szkoły przez PKS Kamienna Góra jest to trzeci rok umowy - ostatni. W przyszłym 

roku będziemy musieli ogłaszać przetarg. Razem dowożonych jest:  

 

 Szkoła podstawowa Gimnazjum Razem GZS 

Miedzianka 2 0 2 

Mniszków 5 5 10 

Radomierz 23 11 34 

Komarno 28 15 43 

Trzcińsko 24 11 35 

Jeździmy na dwa autobusy. Najwcześniejszy odjazd- Komarno 7.00.Ostatni odwoź 14.55 

Dyrektor GZS Mirosław Wiśniewski- powiedział, że uzupełni jeszcze wypowiedź Wójta o  

 to, że nowością w tym roku są zajęcia z etyki( przedmiot równoległy z religią). Uczniowie 

mogą wybrać dwa przedmioty i dla tego te zajęcia nie mogą odbywać się równolegle.  Z 250 

uczniów na etykę zgłosiło się 8.  W każdej grupie wiekowej zgłosili się uczniowie, czyli w 

klasach I-III, IV-VI i w klasach I - III gimnazjum będą stworzone trzy grupy między 

oddziałowe i nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami, który ma skończona etykę lub 

filozofię i takiego nauczyciela zatrudniłem. Na świadectwie szkolnym zgodnie z wzorem jest 

religia / etyka i można j wystawić jedną ocenę Stwierdzono, że będzie to wyższa ocena. 

Nowością jest to, że w każdej chwili uczeń może się wycofać. Realizowana jest również 

nauka Religi przy kościele Zielonoświątkowym. W tej chwili są tam dwie grupy jedna w 

szkole podstawowej druga w gimnazjum łącznie 4 godziny zajęć prowadzi katecheta, który 

zatrudniony jest na 4/18 Może zdarzyć się, że uczniowie nie będą korzystali z żadnych tych 

zajęć i w tedy objęty jest opieką świetlicową. W roku szkolnym religie będzie prowadził 

ksiądz tj: 22 godziny tygodniowo. Z tych nowych rzeczy to jeszcze będzie zainstalowana 

nowa pracownia komputerowa dzięki uprzejmości Wójta i Skarbnika i dogadaniu 

finansowym i trochę dołożyliśmy z dochodów własnych i ta pracownia będzie oddana około 

18 tys.zł. Przepisy mówią, że w klasach I - III uczniowie muszą mieć dostęp do komputerów i 

będą dwie pracownie komputerowe dla uczniów. Przepis mówi jasno, że jeżeli chodzi o grupy 

komputerowe to jeden uczeń do jednego komputera. Po trzecim roku nauki będą oceniani pod 

względem osiągnięć edukacyjnych. Tworzą się podziały uczniów na grupy prowadzone są na 

innych zajęciach na językach obcych gdzie jest większa grupa niż 24 osobowa wtedy 

uczniowie dzielni są na grupy według stopnia zaawansowania, czyli są przeprowadzone testy 

odpowiednie i uczniowie słabsi tworzą jedną grupę a uczniowie zaawansowani tworzą drugą 

grupę. Prowadzone są poza zajęciami obowiązkowymi dodatkowe zajęcia sportowe, 

artystyczne, naukowe może znaleźć miejsce do rozwoju swojego talentu. Kadra pedagogiczna 

jest w pełni wykwalifikowana Ponad 50% kadry są to nauczyciele dwu lub trzy kierunkowi. 

W sierpniu składaliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego realizowany przez 6 klasę 

„Młodzi przedsiębiorcy uczą zdrowego odżywiania” na pewno będą uczyć nie tylko swoich 

rówieśników, ale też mieszkańców gminy będą produkowali magnezy na lodówki z 

informacjami o odżywianiu. Wobec mojej oceny jest wszystko na dobrej drodze.  

Przewodniczący Komisji Budżet Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz-  

27.08.2014 Komisja odwiedziła szkołę i po przeprowadzeniu oględzin wraz z Dyrektorem i 

pracownikami szkoły oraz dzisiejszych wypowiedzi Wójta i Dyrektora mogę dodać tylko, że 

Zatrudniony jest również bibliotekarz jest grupa około 250 uczniów, którzy korzystają z tej 

biblioteki. Łącznie zatrudnionych jest 14 pracowników nie pedagogicznych w tym: 5 

pracowników administracji oraz 9 pracowników, którzy są w pionie obsługi to 5 sprzątaczek, 

2 konserwatorów. W szkole prosperuje stołówka szkolna, w której zatrudnionych jest 2 
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kucharki i intendent..Ze stołówki szkolnej korzystają dzieci z przedszkola gdzie wydaje się 

trzy posiłki a uczniowie ze szkoły korzystają z obiadu. Cena obiadu w tym roku planowana 

jest na podobnym poziomie ubiegłego roku tj: 3, 50 dla ucznia z podziałem 1 zł zupa 2, 50 

drugie danie jest to przysłowiowy wkład do kotła. Odnośnie zaleceń komisji to tylko 

uporządkowanie terenu wokół nowo postawionych kamiennych stołów na zewnątrz budynku. 

Komisja pozytywnie odebrała przygotowanie GZS do roku szkolnego 2014/2015. Komisja 

rozpatrywała również zakup pelletu i oceniła oszczędności wynikające z tego typu 

ogrzewania. Ponadto komisja rozpatrywała wniosek o podwyżkę wynagrodzeń pracowników 

obsługi szkoły ( sprzątaczki), który wpłynął bezpośrednio do Rady Gminy. 

Dyrektor GZS Mirosław Wiśniewski - zaprosił wszystkich radnych na VIII  Piknik 

Rodzinny „10 W SKALI BEAUFORTA” Impreza odbędzie się 27.09.2014  od 12.00 do 

18.00 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że o ile nie stwierdzi 

sprzeciwu do przedstawionej informacji i obszernych wyjaśnień Rada Gminy pozytywnie 

opiniuje przygotowanie Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach 

Wielkich do nowego roku szkolnego 2014/2015.  

Ad.7 

 Rozpatrzenie pisma pracowników Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rotkiewicz w 

Janowicach Wielkich w sprawie podwyżki wynagrodzeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że o piśmie pracowników 

obsługi( sprzątaczek) już państwa informowałem. Do pisma przedmiotowego odniósł się Pan 

Dyrektor, w którym to pisze, że nie jest przeciwny podwyżką wszystkim obsługującym w 

szkole pod warunkiem, że te pieniądze znajdą się w budżecie.    Jak w tej chwili ta sprawa 

wygląda? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odnośnie tego tematu państwo odpowiedź otrzymaliście ten 

temat również omawiany był na Komisji budżetowej i rozważaliśmy wszystkie aspekty, z 

czego te porozumienie wynikło. Praca szkoły i codzienności to nie są tylko Panie sprzątające, 

że są to również pracownicy administracyjni, ze są tez pracownicy w przedszkolu, że przede 

wszystkim szkoła to nie są tylko wypłaty to są również wszelkie inne tematy i codzienne 

problemy, które staramy się załatwiać. Załatwiamy na tyle na ile pozwala nam budżet. Jeżeli 

chodzi o to, co ustaliliśmy solennie na Komisji Budżetowej w temacie przygotowania się do 

ewentualnych zmian wynagrodzeń płacowych to bezwzględnie podtrzymuję to, co ja 

proponowałem, że będziemy rozważ tylko i wyłącznie całościowo zarówno pracowników 

obsługi jak i pracowników administracji. W skali roku obciążenia budżetu na wynagrodzenia 

pracowników administracyjnych podwyżka dla każdej z tych osób o 5% skutkowałaby 

zwyżką w budżecie wydatków, około 22 tys.zł. Podwyżka 10% skutkowałaby około 42 tys.zł. 

Ja będę wnioskował i będę chciał zapisać, jako projekt budżetu na 2015 rok, jeżeli my to 

będziemy zapisywać podwyżkę 10% dla wszystkich pracowników administracyjnych i 

obsługi zarówno GZS jak i Przedszkola w Janowicach Wielkich. Patrząc na gminny ościenne 

wcale nie zarabiają mniej niż pracownicy sprzątający i obsługi w gminach ościennych. Na 

komisji omawialiśmy zakres obowiązków i stąd taka propozycja, jeżeli to wszyscy po 

pracownicy administracyjny zasługują tez na taka podwyżkę.  Zawsze podkreślam, że oprócz 

pracowników Szkoły i Przedszkola są tez pracownicy Urzędu i o takich rzeczach trzeba 

myśleć całościowo.    

Dyrektor GZS Mirosław Wiśniewski - ja w piśmie do państwa odpowiedziałem, że 

zgadzam się z jedna kwestią, że na pewno ci pracownicy zarabiają za mało. Ja, jako 

pracodawca mogę dać podwyżki o ile będą zaplanowane w budżecie. Ten rok bez 

dodatkowych środków zewnątrz jest nie realny. Napisałem również, że nie są jedyni 

pracownicy, bo jeśli różnica pomiędzy pracownikiem sprzątającym a osoba, która odpowiada 

za zamówienia publiczne prowadzi całą administrację różnica w pensji jest 500 zł. Ustalony 

jest metraż, która ma każda Pani nigdy go nie przekraczamy o ile ktoś idzie na zwolnienie 

lekarskie i nie ma przykładowo dwa tygodnie to ja nie zatrudniam dodatkowo tylko staram się 
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tymi pracownikami, co mam załatwić sprawę. Argument tych Pań te widełki, że mają lewy 

brzeg a nie prawy to każdy pracownik też tak może stwierdzić. Na ile przewidziany jest 

budżet na tyle płace wyliczane są w tej tabeli. Sprzątaczki otrzymują 1750 zł (zasadnicza plus 

pochodnie od tego) Ja chętnie dam podwyżkę każdemu i każdego roku, ale ja muszę mięć ją 

zaplanowaną w budżecie. To, że praca jest ciężka to jest taka specyfika nie da się tego 

zmienić trzeba codziennie myć podłogi czyścić toalety taka jest praca sprzątających. Wiele 

gmin idzie w kierunku wynajmu firm zewnętrznych i w tedy nie byłoby dyskusji, o czym 

wielokrotnie już dyskutowaliśmy.  Uważam, że ta praca jest korzystna dla Pań, ponieważ są 

objęte opieką socjalną zostają pieniądze w ramach funduszu socjalnego jest cały system 

pożyczkowy też są jakieś wsparcia ze strony zakładu pracy. Mam wrażenie takie, że Panie 

wystąpiły w tamtym roku i otrzymały podwyżkę i w tym roku postąpiły podobnie. O ile 

będzie planowana podwyżka to uważam, że powinna być dla wszystkich pracowników. Ja, 

jako pracodawca spotkałem się z pracownikami i powiedziałem, że popieram to, że powinny 

być podwyżki, ale nie mam tej podwyżki wypłacić, z czego.  Odbyły się dwa spotkania z 

pracownikami i wszystko wyjaśniliśmy sobie i wierzę również, że deklaracja Pana Wójta 

będzie miała szansę realizacji w przyszłym roku. Gdybym dostał 10% podwyżki to na pewno 

dla pracowników byłoby to rzecz odczuwalna. Staram się tym pracownikom najmniej 

zarabiających dopomagać na tyle ile możemy. Fundusz socjalny, który co roku jest 

realizowany w główniej mierze procentowo trafia najwięcej go do najmniej usytuowanych. 

Różnica do wczasów czy do innych elementów jest z rzędu kilkuset procent są pracownicy, 

którzy dostają 100 zł a są i tacy, którzy dostają 1500 zł. Każdy pracodawca chciałby, co roku 

dawać podwyżkę ja też jestem takim pracodawcą. Ja, jako Dyrektor szkoły realizuję budżet, 

który jest zatwierdzony. 

Radny Romuald Łaski - satysfakcją przyjąłem informację Wójta, o 10% dlatego, że przez 

całe swoje zawodowe życie pracowałem w szkole i tam było tak, że pracownicy obsługi 

otrzymywali najniższe lub bardzo blisko najniższemu wynagrodzeniu. Jeżeli chodzi o te 10% 

to chciałbym zaproponować żeby te 10% miał w dyspozycji Dyrektor Szkoły. Jak podzieli te 

10% to jest już jego sprawa? My, jako rada i Wójt przeznaczyli na podwyżki dla 

pracowników 10% a Dyrektor może dać jednemu 8% a drugiemu 12%. Byłoby to w jakiś 

sposób przyhamowanie i ograniczenie roli Dyrektora. Więc proponuje takie właśnie 

rozwiązanie. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - uważam, że dzięki tym panią coś cie tam dzieje. Napisały 

wszystko to, co ich boli a może było to niezauważone i proszę o wyrozumiałość dla tych Pań. 

Dyrektor GZS Mirosław Wiśniewski - pracownicy w ubiegłym roku otrzymali podwyżkę i 

myślę, że było to jeden z elementów każdy stara się walczyć o swoje prawa a w szczególności 

o swoja pensję. Ja powiedziałem tylko, że jeśli chcieli wystąpić o podwyżkę to dla wszystkich 

a nie tylko dla siebie.   

Przewodniczący Komisji Budżet Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz- komisja 
analizowała pisma i skutkiem tego są przygotowane wersje wyliczenia tj: procentowo ( 5% - 

10% i kwotowo ( 100- 150) i będziemy mieli obraz jak to będzie w przyszłym budżecie 

wyglądać. Jakie to będzie obciążenie dla budżetu w skali roku? 

 

                                                                                                              - załącznik 11,12,13,14- 
 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - podsumowując ten temat to można 

powiedzieć, że jeżeli Wójt powiedział 10% to znaczy, że wspólnie ze Skarbnikiem 

przeanalizowali dochody na przyszły rok. Ja jestem zadowolony, że wniosek pracowników 

jest rozpatrzony pozytywnie.   

 

Ad.8 

 Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady    

 Gminy w Janowicach Wielkich  
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -oświadczenie majątkowe, wraz z kopią 

swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 

poprzedni radni mieli złożyć przewodniczącemu rady do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedniego Przewodniczący Rady Gminy swoje oświadczenie złożył 

Wojewodzie. Analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy. Jeden egzemplarz oświadczenia przekazany został do Urzędu 

Skarbowego. Również Urząd Skarbowy dokonał analizy oświadczeń. Działając na podstawie 

art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz.594 ze 

zmianami) oraz w oparciu o wyniki analizy pod względem formalnym oświadczeń 

majątkowych przedstawiam informację o: 

1.radnych, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych lub złożyli oświadczenia po terminie, 

2.nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach wraz z ich opisem i   

  wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3.działaniach podjętych w związku z tymi nieprawidłowościami. 

pkt 1 

W ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku oświadczenia majątkowe za 2013 rok 

złożyło 15 radnych, czyli wszyscy: 

 pkt 2 

Stwierdzono nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych: 
 6 radnych złożyło oświadczenia bez zastrzeżeń, u 7 radnych stwierdzono nieprawidłowości 

formalne i w 2 oświadczeniach radnych stwierdzono nieprawidłowości materialne  

pkt 3 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej 

Górze w piśmie z dnia 25 lipca 2014 roku AP/072/TS-3705/OM/2014 skierowanym do 

Przewodniczącego Rady Gminy wskazuje, że w wyniku stwierdzonych przez Urząd 

Skarbowy usterek formalnych i materialnych należy ww. usterki wyjaśnić lub złożyć korektę 

oświadczenia majątkowego i przekazać je do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem 

Przewodniczącego Rady Gminy w terminie do dnia 30 września 2014 roku. Na podstawie 

w/w pisma skierowałem do radnych informacje o złożeniu korekty lub wyjaśnień do 

oświadczeń majątkowych. 

Ad.9 

 Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z realizacji planu  

 pracy.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss- sprawozdanie komisji rewizyjnej rady 

gminy Janowice Wielkie z realizacji planu pracy każdy radny otrzymał w materiałach 

sesyjnych i zaznaczył, że poza planem pracy zatwierdzoną przez Rade Gminy odbyły się dwa 

posiedzenia, czyli opracowanie projektu planu i rozpatrzenie skargi Pani Podolec Renaty. Do 

tej pory komisja zrealizowała posiedzenia do dnia dzisiejszego zgodnie z planem pracy. 

 

 

                                                                                                                             - załącznik 15- 

Radna Bożena Dyduch - uważam, że każdy radny zapoznał się z tym sprawozdaniem. 

Powiedziała też, że Komisja Rewizyjna jest bardzo ważna komisją, jeśli chodzi o Radę 

Gminy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem mogę powiedzieć, że komisja się nie wysiliła, 

jeżeli chodzi o sprawozdanie. Posiedzenia z dnia 10.02.br - analiza wniosków i ich realizacja 

w moim odczuciu nie ma tam analizy. Podane są suche fakty takie jak: nieusunięte betonowe 

płyty na moście, brak oznakowania, nie zaktualizowano listy osób itd. Ja jestem z zawodu 

nauczycielką i inaczej na to patrzę, ale uważam, że nie powinno tak być. Chciałabym bardziej 

dogłębniej coś wiedzieć. Posiedzenie z dnia 4, 04, br tutaj nie mam zastrzeżeń. Posiedzenie z 

11.04.br a Analiza informacji o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 
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2014rok.Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami. Zakończona umowa oraz analiza 

umowy na kolejny okres po wyłonieniu wykonawcy. Wnioski; Poprawić ściągalność, która 

po zakończeniu poprzedniej umowy wynosiła 77% a zaległości to kwota 43 798, 13 zł. 

Zasadnym jest podjęcie uchwały stosującej ulgi dla rodzin wielodzietnych (tzw.3+) . Poza 

kilkoma wyjątkami w sprawie terminowości odbioru, pozostawiania czystości po załadunku 

na śmieciarkę odpadów i załatwiania skarg mieszkańców Komisja Rewizyjna pozytywnie 

ocenia funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Natomiast tutaj w tym sprawozdaniu 

nie ma nic na temat punktu pierwszego tj: Analiza informacji o przygotowaniach do realizacji 

inwestycji zaplanowanych na 2014rok.Nastepnie posiedzenie z 25 maja br wnioski mając na 

uwadze bezpieczeństwo uczestników dróg na terenie naszej gminy a zwłaszcza dzieci 

zmierzających pieszo do szkoły a później do domu, wykonawca został zobligowany przez 

Komisję Rewizyjną do zachowania należytej dbałości, w jaki sposób ten wykonawca został 

zobligowany tego mi tutaj brakuje. Czy wykonawca był na posiedzeniu Komisji 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - wykonawca był na posiedzeniu?. To są 

tylko tematy posiedzeń.   

Radna Bożena Dyduch - dalej posiedzenie z 16.06.br rozpatrzenie skargi R. Podolec 

wszystko, co jest tu napisane było na sesji. Ja, jako radna chcę ze sprawozdania Komisji 

rewizyjnej wiedzieć więcej. Następnie 14.07.br ocena funkcjonowania obiektów sportowych 

oraz klubów i na początku tego sprawozdania Pan pisze wszystko to, o czym my wszyscy 

radni wiemy, ze są godne pochwały naszych zawodniczek i zawodników, trenerów i 

zarządów my to wszystko wiemy. Natomiast pod koniec pisze Pan, że należy po awansie do 

A klasy, który ogromnie cieszy wszystkich sympatyków i kibiców pojawił się kolejny 

problem, jakim jest wzrost wydatków na utrzymanie drużyny w wyższej klasie i tu mogę 

stwierdzić wniosek. A żeby zwiększyć wydatki Prezesi klubów powinni przedstawić 

propozycje, bo jest do tego zobligowany do tego. Następny temat to zapoznanie się i ocena 

protokołów kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w 2013 roku oraz 

kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych. Ja, jako radna z tego nic nie winem. Obecni na 

posiedzeniu komisji rewizyjnej przedstawiciele Urzędu Gminy omówili tematy o 

przeprowadzonych kontrolach wg. informacji przekazanej przez Sekretarza Gminy wszystkie 

zalecenia pokontrolne oraz nakazy usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w wyniku 

kontroli zostały wykonane. Ja ze sprawozdania chciałabym się dowiedzieć, jakie były 

kontrole, jakie były zalecenia i jak te zalecenia zlikwidowano. Ja z tego nic nie wiem. 

Następne posiedzenie kontrola funkcjonowania świetlic wiejskich w gminie Janowice 

Wielkie i tez w tym sprawozdaniu Pan pisze, że, na czym polega praca w każdej świetlicy my 

o tym wszyscy wiemy. Pod koniec Pan pisze Komisja Rewizyjna przeprowadzając w terenie 

kontrolę stanu technicznego świetlic stwierdziła szereg naglących potrzeb w każdej placówce. 

Jakie są to potrzeby? Po oszacowaniu koniecznych wydatków należy zabezpieczyć w 

przyszłorocznym budżecie kwotę pozwalającą na przeprowadzenie remontów pomieszczeń a 

przede wszystkim sanitariatów w każdej świetlicy. Pozytywnie ocenia się działalność świetlic 

wiejskich oraz zaangażowanie zatrudnionych tam osób. Oszacowaniu koniecznych wydatków 

ja bym chciała wiedzieć, co potrzebne jest w Janowicach, chociaż tam już jest wiele zrobione, 

co jest potrzebne w Radomierzu, co potrzebne w Komarnie tego mi brakuje a chciałabym o 

tym wiedzieć. Ostatnie posiedzenie, jakie było we wrześniu sprawozdanie Komendanta OSP 

w Janowicach Wielkich z działalności Straży Pożarnej i opisze Pan, że z powodu 

nieobecności nie podęty został temat. Był natomiast Komendant Miejskiej Policji i tutaj 

wszystko Komisja pisze to, o czym mówił nam Policjant na którejś z sesji i my radni szeroko 

o bezpieczeństwie na terenie gminy dyskutowaliśmy. Na koniec Pan pisze, co ma robić 

Dyrektor Szkoły on to robi i to bardzo dobrze. Dyrektor składa takie sprawozdanie obszerne, 

w którym to opisuje, że do szkoły zaprasza się policjantów i prowadzi się pogawędki. W 

Jeleniej Górze w szkołach są tematy: Szkoła bez przemocy (ochrona i poszanowanie dóbr 

osobistych obnoszenie się zamożnością).Osoba obca.  Nie wiem, o co tu chodzi. 

Przechodzenie przez ulicę jest to obowiązek każdego nauczyciela.. Sposób zachowania się w 
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stosunku do obcego czy bezpańskiego psa Właściwe zachowania w trudnych sytuacjach, tj. 

wzywanie służb ratunkowych, przypomnienie numerów alarmowych. Podstawowe znaki 

drogowe, elementy odblaskowe. Wyposażenie rowerzysty, jazda na rowerze, rolkach, 

deskorolce, hulajnodze. Bardzo przepraszam Panie Przewodniczący, ze jestem tak krytyczna, 

ale może podchodzę z pedagogicznego punktu widzenia 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - to są niektóre programy zaczniemy od 

końca, które wdraża Policja Miejska w szkołach współpracy z dyrekcją szkoły i pedagogami. 

Może Pani wie, że wdrożone są te programy w szkole w Janowicach Wielkich. To są 

proponowane programy mające poprawić bezpieczeństwo dla dzieci. Mówi Pani, że 

dyskutowaliśmy na sesji z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji dyskutowaliśmy o 

radiowozie, na który przeznaczyliśmy pewną część budżetu. Na komisji był Kierownik 

referatu i również Naczelnik Prewencji i na komisji tej rozmawialiśmy szerzej temat 

bezpieczeństwa w gminie Janowice Wielkie nie tylko w kwestii radiowozu. 

Radna Bożena Dyduch - nie chciałabym polonizować z Panem, ale pan na sesji był w 

sprawie dofinansowania radiowozu, ale też korzystając z jego obecności dyskutowaliśmy o 

wszystkim temat szeroko się rozwinął a, że problemy są pod Dino, że może przyjechać patrol 

policyjna na rowerach itd. Na koniec postawię taki wniosek, jeżeli komisja odbyła 

posiedzenie np.: w styczniu to na najbliższej sesji przedstawiony powinien był protokół z 

posiedzenia i w tedy my radni więcej wiemy i możemy ukierunkować ta komisję. Z 

przedstawionych sprawozdań nie wiele się dowiedziałam. To, że sportowców mamy 

wspaniałych to my o tym wiemy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - odnośnie sportowców, jeżeli odbyło się 

posiedzenie KR w temacie ocena funkcjonowania obiektów sportowych oraz klubów a chwilę 

wcześniej nasi piłkarze awansowali, więc temat siłą rzeczy nasunął się o wydatkowaniu i 

finansowaniu tego klubu.  Jak komisja ma ocenić nie będąc stanie stwierdzić ile to wzrosło, 

jakie są większe pieniądze, ponieważ sezon dopiero się kończy? Od tego są prezesi, żeby po 

zakończonym sezonie sportowym wyliczyć pewne kwoty i przedstawić propozycje władzą. 

Powiedziała Pani o naprawach świetlic, jakie uprawnienia kwalifikacje ma komisja rewizyjna 

żeby ocenić, że to toaleta kosztuje 300 zł a to malowanie 500 zł. To trzeba na spokojnie 

przygotować się do przyszłorocznego budżetu i wykwalifikowanych ludzi poprosić o to żeby 

zrobić jakiś plan czy też kosztorys tych robót, bo te zgłaszane potrzeby podczas posiedzenia 

komisji przez Panie opiekunki świetlic zgłaszają, ale one również nie są fachowcami. To, że 

kran się wyłamał, że toaleta jest pęknięta to wszystko widzieliśmy w terenie. 

Radna Bożena Dyduch - i na podstawie tego, co Pan teraz powiedział powinien być złożony 

wniosek do Urzędu Gminy o wysłanie pracownika celem dokonania przeglądu wszystkich 

toalet, kranów itd.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - prosiłem Panie ze świetlic o 

sporządzenie listy wymaganych pilnych rzeczy do wymiany do naprawy niektóre Panie takie 

listy przedstawili niektóre nie. Więc od tego jest u nas pracownik techniczny będąc w terenie 

powinien być w ciągłym kontakcie z Paniami ze świetlic.  Panie ze świetlicy mówią, że 

zgłaszają potrzeby do Urzędu, ale nie ma ich realizacji.  Sprawozdanie z przeprowadzonych 

posiedzeń przedstawiłem w skrócie a protokoły są do wglądu w biurze Rady Gminy. wg. 

statutu komisja takie sprawozdanie składa raz w roku.    

Radna Bożena Dyduch - przypominam sobie sprawozdanie z poprzedniej kadencji to jedno 

posiedzenie to było półtora stronicy jak nie więcej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - czy przypomina Pani sobie, ze w 

połowie tej kadencji za Przewodniczącego R. Czaję mówiła Pani, że są zbyt lakoniczne 

słabiutkie krótkie. Teraz są bardziej treściwe. Jeden temat jest bardziej obszerny drugi mniej. 

Nie wiem na ile stron Pani wymaga sobie tych sprawozdań żeby Panią zadowoliło.    

Radna Bożena Dyduch - chodzi mi wyłącznie o treść. 

Radny Dariusz Podkański - myślę, że radna Bożena ma rację w tych opisach, bo nie tak jak 

radny Andrzej mówi, że to jest takie powierzchowne. Tutaj po kontroli komisji można zrobić 
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inspekcję np. danej świetlicy i wyciągnąć wszystkie niedociągnięcia w poszczególnych 

świetlicach i przedstawić Wójtowi, aby miał prawdziwy obraz tego, co tam jest do zrobienia i 

w miarę możliwości finansowych usuwał wszystkie usterki.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - jak Pan sądzi, jaki może być odzew 

Wójta czy też Skarbnika w roku budżetowym przeprowadzać gruntowy remont. Trudno 

nakazać wnioskiem KR wykonanie remontu. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - ja jestem zbulwersowana pracą KR jak podchodzi do 

przeprowadzenia kontroli. Powołując się na § 14 i § 15 w statucie są jasno określone zadania 

komisji po przez rzetelne obiektywne ustalenie stanu faktycznego, ustalenie nieprawidłowości 

i uchybień oraz przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich 

powstanie, wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy i gdybyście państwo trzymali się 

konkretnych zapisów w statucie to protokoły wyglądałyby inaczej.  Na jedenaście posiedzeń 

jest 5 bez podpisu kierownika jednostki, co jest sprzeczne z § 15. Bulwersujące dla mnie jest 

stwierdzenie czasu trwania posiedzeń komisji gdzie ważną sprawą jest „ ocena sprawozdania 

Komendanta OSP w Janowicach Wielkich z działalności Straży Pożarnej” jest to bardzo 

ważne zagadnienie i posiedzenie trwa tylko 1: 20 a rozpatrzenie skargi mieszkanki gminy  

4:30.Następnie pytanie, kiedy pisany był plan pracy, bo zaznaczone jest, że w części jest już 

wykonany. Następnie protokół z 30 lipca br. kontrola i funkcjonowanie świetlic wiejskich 

komisja pisze, że w gminie działają trzy świetlice proszę mi powiedzieć gdzie w treści 

protokołu pisze się o świetlicy w Trzcińsku nie ma żadnej zmianki o tej świetlicy a ja, jako 

mieszkanka i radna Trzcińska chciałabym wiedzieć coś na ten temat. Jak mi wiadomo dwie 

opiekunki świetlic tj: Janowic i Komarna dostarczyły plan działania świetlic? Jeżeli tak to ma 

wyglądać to powiem, co powiedziała radna Dyduch nie taka rolę ma pełnić komisja rewizyjna 

pisząc w ten sposób dokumentację.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - odnośnie niepodpisanych protokołów 

to te protokoły są u Wójta. Protokoły, które wrócił z uwagami bądź bez uwag do biura rady 

Gminy są podpisane przez Wójta. Ja przedstawiłem realizacje planu pracy. Mówi Pani tu o § 

ze statutu wskazać winnych pewnych zaniedbań. Zaniedbania są dwudziesto dziesięcioletnie, 

jeżeli wskażemy zaniedbania chociażby w świetlicach one są wieloletnie. Teraz wskazywanie 

sprawy, że od wielu spraw zaniedbywane były te sprawy to, co teraz zmieni. To, co się dzieje 

w Gminie to jest sprawa wieloletnia, kiedy były ostatnio robione jakieś remonty na pewno nie 

za tej kadencji. Dlatego postarajmy się może nie ta rada żeby zaplanować takie rzeczy, bo to 

są grubo tysięczne naprawy to nie są bieżące jak wymiana kranu czy pęknięty sedes. Teraz na 

koniec roku budżetowego nie sądzę żeby Wójt wykonał remont.   

Radna Iwona Niedźwiedzińska - z dokumentów protokołu nic nie wynika, kogo zaprosił 

Pan z OSP na posiedzenie komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - zaprosiłem przedstawiciela OSP Pana 

Ł. Wdowiaka - Naczelnika był informowany po przez zaproszenie jak również telefonicznie. 

Nie odpowiedział, dlaczego nie uczestniczył w posiedzeniu. 

Radna Iwona, Niedźwiedzińska - dlaczego nie zaprosił Pan Prezesa OSP J. Gołębskiego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - Pan Prezes odpowiedzialny jest za inne 

sprawy a naczelnik za inne. 

Radny Pawłowicz Paweł - czy może Pan rozwinąć wypowiedź, czym zajmuje się Prezes a 

czym Naczelnik. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - po rozmowie z Naczelnikiem OSP Ł. 

Wdowiak powiedział, że jest podział zadań i obowiązków w naszym OSP i, że jest stek spraw 

związanych ze sprawozdawczością takich jak mieliśmy zająć się na komisji jest właśnie 

odpowiedzialny on, jako naczelnik. Prezes J. Gołębski ma inny zakres obowiązków w OSP. 

To jest informacja Naczelnika OSP i powiedział, że on ten temat będzie referował.   

Radny Pawłowicz Paweł - ja wrócę do opinii radnej Dyduch brakuje nam informacji KR na 

bieżąco. Pan mówi, że komisja raz w roku składa sprawozdanie tak, ale podsumowujące 

natomiast proszę powiedzieć, na co mi jest teraz protokół ze stycznia bądź z lutego, kiedy my 
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nie mamy żadnego wpływu na zaopiniowanie go w jakiś sposób nanieść własne poprawki 

własne uwagi do komisji. Komisja rewizyjna działa na zlecenie rady Gminy i ma napisany 

plan i zgodnie z statutem przekazuje Pan protokół przewodniczącemu RG i kierownik 

jednostki kontrolowanej Pan Wójt a następnie z protokołem zapoznają się radni.  Rada 

zapoznaje się dziewięć miesięcy po kontroli.  Tak do końca być nie powinno. Następnie 

chciałbym zapytać o opinię KR o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu i informacji o 

stanie mienia komunalnego za rok 2013 to wszystko było przy absolutorium Wójta. Komisja 

rewizyjna rady gminy w Janowicach wielkich po rozpatrzeniu w dniach 28.04.2014 i 

27.05.2014r czyli miesiąc później zapoznaje się z powyższymi dokumentami i stwierdza, co 

następuje. Kiedy mamy sprawozdanie z?28.04.2014 Mamy opiniowanie wykonanie budżetu 

za 2013 rok natomiast posiedzenie 27.05.br tj kontrola poprawności realizacji 

harmonogramów płatności kredytów, pożyczek oraz zobowiązań ciążących na gminie 

Janowice Wielkie. Kontrola zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 

2013/2014.Czy mógłby Pan wyjaśnić, że były dwa posiedzenia dot; absolutorium a w 

sprawozdaniu mamy, co innego? 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - tyle, co ja pamiętam najpierw był 

rozpatrywany budżet a później bilans otrzymali. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej, Uss - nie rozumie, w czym jest problem, 

ponieważ......   Otrzymało akceptację formalno- prawną opiniowanie wykonania budżetu, z 

czego był wniosek do Rady i terminy nie kolidują ze sobą. 

Radny Pawłowicz Paweł - terminy kolidują, ponieważ 28 zaplanowane było posiedzenie 

opiniowanie i sporządzenie wniosku o absolutorium a 27 maja był całkiem inny temat. 

Natomiast na opinii, którą myśmy dostali przy udzieleniu absolutorium, jako rada Gminy Pan 

napisał, że KR w Janowicach Wielkich po zapoznaniu się na posiedzeniach w dniu 

28.04.2014 i 27.05.2014r z dokumentami stwierdza, co następuje: Pytam, po co były dwa 

posiedzenia komisji odnośnie absolutorium. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej, Uss - rozszerzone było jedno posiedzenie z 

uwagi na brak opinii z RIO. 

Radny Pawłowicz Paweł - o ile nie było opinii RIO, na jakiej podstawie KR sporządziła 

wniosek udzielający absolutorium, ponieważ jest to jedno ze składników na podstawie, 

którego komisja może taki wniosek sporządzić a taki Pan sporządził.. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - chyba się nie rozumiemy Panie radny 

odpowiem Panu pisemnie na te pytania. 

Radny Pawłowicz Paweł - jest to proste wniosek o absolutorium Wójta może Pan sporządzić 

na podstawie wykonania budżetu, który przedstawia Skarbnik i na podstawie opinii RIO. 

Jeżeli tej opinii nie było w dniu 28 kwietnia br. to, jakim cudem w protokole Pan pisze, że 

pan ten wniosek sporządził.   

Skarbnik Gminy Marcin Baran - opinia RIO była nie upłynął czas złożenia sprawozdania z 

wykonania budżetu, na której podstawie opiniuje RIO to było złożone w czasie. Pierwsza 

komisja zapoznała się z tym a ustawowy czas złożenia bilansu do sprawozdania złożony był 

później i dlatego komisja rozszerzyła posiedzenie w dniu 27.05.br. 

Radny Pawłowicz Paweł -ja wszystko rozumie, ale chodzi o to, co jest napisane w protokole 

z 28 kwietnia. Nie dziwiłoby mnie gdyby to było napisane 27.05.br Pan napisał z 28 kwietnia, 

że ten wniosek już powstał i to najbardziej mnie dziwi. To, że komisja została zwołana za 

wcześnie to jest niedopatrzenie Przewodniczącego, ponieważ posiedzenia komisji w sprawie 

absolutorium w 2011 roku odbyła się 18.05, 2012 16.05,2013 3.06 Niestety takiej komisji nie 

zwołuje się w kwietniu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - przyjąłem to do wiadomości wyjaśnił 

Panu Skarbnik i ja, że pod względem formalno prawnym sporządzenie wniosku do Rady 

projektu nie było błędu popełnionego. Uzupełniony został temat na kolejnym posiedzeniu. 

Terminy zostały wszelkie zachowane.  
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Radny Pawłowicz Paweł - być może protokoły z posiedzenia nie są pisane do końca a może 

Pan pisze po pewnym czasie. Odniosę się jeszcze do protokołu z 10.02.br gdzie kontrolowany 

był M. Caban z analiza pracy inspektora ds..obsługi ruchu turystycznego, promocji gminy i 

pozyskiwania środków zewnętrznych pod kątem otrzymanych zewnętrznych funduszy; lata 

2012-2013 w protokole tym wymienione jest to jest pozyskane. Rozumie, że o ile Pan Caban 

był kontrolowany to są to rzeczy, które Pan M. Caban robi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - Pan Caban przedstawił pisemną i ustna 

informację. 

Radny Pawłowicz Paweł - trochę mnie to dziwi, bo kalendarz, wita cz, mapy wsi to robiła 

Grupa Odnowy Wsi Pan Mateusz Caban nie dołożył do tego ręki a w protokole jest zapisane. 

Dofinansowanie świetlicy wiejskiej z fundacji TESCO dzieciom jest to projekt Pani ze 

świetlicy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - Pan może ma taką wiedzę, ale jeżeli 

przedstawił taką informację to jak ja mogę zweryfikować. Przedstawił taklą informacje, że 

zostały realizowane takie projekty to my, jako komisja nie mamy powodu nie wierzyć 

inspektorowi w to, co mówi. 

Sołtys wsi Komarno Roman Madeksza- wystarczy jeden telefon. Ja wielokrotnie dzwonię 

do Pana Cabana i o wielu rzeczach rozmawiam z nim, chociaż są to sprawy sołeckie i chce 

powiedzieć, że bardzo dużo mi pomaga. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - uważam, że Pan powinien złożyć 

informacje odnośnie zastrzeżeń  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - wyjaśnię z Panem Cabanem i złożę 

wyjaśnienie popierające dokumentami gdzie brał udział i skąd powołuje się na informację o 

przeprowadzonych działaniach i czy brał w nich udział.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - chciałbym odpowiedzieć radnej Niedżwiedzińskiej, że 

protokoły leżą u Wójta. Protokoły z komisji z dnia 23 i 30 lipca i 9.09. wpłynęły do mnie 

15.09.br. Mam jeszcze czas żeby na trzy protokoły pisemnie w terminie odpisać. Natomiast 

tydzień później  22.09.br wpłynął do mnie protokół z 27.05 br a na ten protokół mam czas do 

odpowiedzenia do dnia 7.10.br. i takiej odpowiedzi udzielę.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - jeżeli chodzi o termin z tego protokołu  

bardzo odległego  prosiłem wielokrotnie Skarbnika o pewne dodatkowe  informacje do dnia 

dzisiejszego nie uzyskałem  stąd też protokół jest w tej wersji  z tą data przekazany do biura 

Rady a następnie do Wójta. Nie wszystkie protokoły sporządzane na bieżąco czy jak 

najszybciej się da maja pełny obraz wydarzeń na niektóre dokumenty komisja  jeszcze się 

zwraca do Wójta bądź tez do Skarbnika które są dostarczane i na tej podstawie   pisany jest 

protokół. Nie otrzymałem kompletu dokumentów odnośnie protokołu z maja i w tej wersji 

komisja sporządziła ten protokół  stąd też taki odległy termin. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - odnośnie przeprowadzenia kontroli w 

zakresie  finansowym to czterech członków komisji  wraz z przewodniczącym nie mają  

takiego przygotowania do kontrolowania takich spraw. Nie daliśmy komisji biegłych ani ludzi 

którzy mogliby im pomóc. Nigdy przewodniczący nie zgłaszał się ale trudno wiedzieć o 

sprawach których w życiu nie mieli do czynienia. Przedstawione przez Pan Skarbnika 

informacje  są bardzo trudne do skomentowania i wobec tego często zwracamy się o ponowne 

prostsze przekazanie tych informacji. Ja na którejś sesji mówiłem ,że w ślad za dyskusją nie 

wyprowadza się z kontroli konkretnych wniosków. Tych konkretnych wniosków nie 

przedkłada się radzie na czas. Komisja pracowała zgodnie z planem pracy  ale nie widać tej 

fachowości. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - to nie jest tak ,że komisja czeka tylko 

na informacje od Skarbnika. Robiliśmy kontrolę świetlic  musiałem dać  czas Panią  na 

sporządzenie  sprawozdania .  Komisja nie sporządzi protokółu w dniu kontroli. 

Radna Iwona, Niedźwiedzińska - pan 14 dni  zawiadamia jednostkę  o kontroli i już te Panie 

świetliczanki  powinny wiedzieć ,że należy przygotować się do takiej kontroli . Na 
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podsumowanie  chcę powiedzieć jednoznacznie ,że rada  Gminy po przez takie działania  

zaczyna powodować rozmydlenie tej kontroli  zanika funkcja kontrolna  Rady Gminy nad 

działalnością Wójta .Ja mam doświadczenia z lat poprzednich i kontrole przeprowadzane 

przez Komisję rewizyjną wyglądały zupełnie inaczej.  Z tych przedstawionych dokumentów 

czuje niedosyt i nie mogłabym rozgrzeszyć  czy jestem zadowolona czy nie z działalności 

Wójta.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - wracając do świetlic panie 

przygotowały się w kwestii merytorycznej z opisu przeprowadzonych działań z dziećmi i 

funkcjonowania świetlic .Podczas wizyty na miejscu wynikły dodatkowe problemy i 

zwróciłem się o dodatkowe przygotowanie  sprawozdania w formie pisemnej.   

Radna Bożena Dyduch -   powiem tylko tyle jest Pan po raz pierwszy  radnym po raz 

pierwszy przewodniczącym  i być może myśmy też popełnili błąd  nie prosząc o to żeby po 

każdej kontroli na najbliższej sesji  było pisane sprawozdanie. Gdybyśmy od razu czytali te 

sprawozdania to byśmy wyłapali niedociągnięcia i ukierunkowali Pan przewodniczącego jak 

ma to Pan  robić.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - za kadencji radnego R. Czai również  

były podobne problemy  jest również członkiem komisji rewizyjnej  który jest już druga 

kadencję i również występowały niedociągnięcia. 

Radny Radosław Czaja - poprzednia kadencja działała na podobnej zasadzie. Moje 

doświadczenie nic nie wnosi  Pan twierdzi ,że inaczej były formułowane  protokoły  wnioski 

były konstruowane  szybciej. Przebieg dokumentów nie był inny.   

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - ja proponowałbym ,żeby 

Przewodniczący KR  odpowiedział dzisiejszym dyskutantom  na piśmie odnośnie 

zgłoszonych uwag których Pan nie wyjaśnił i sprawa ta w tedy będzie jasna. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss - odpowiedziałem tutaj na bieżąco.   

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

 

Przerwa 14;00 - 14;15 

 

Ad.10 

Podjecie uchwał w sprawie : 

 

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

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

Skarbnik Gminy Marcin Baran- powiedział, że planowane wydatki w roku 2014 w 

związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami 

małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w 

Janowicach Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i komunikacyjną” wynoszą 

868.000,00 zł., z czego do dnia dzisiejszego Gmina Janowice Wielkie wydatkowała kwotę 

25.242,06 zł. Pozostała kwota wydatków sfinansowana zostanie z: - środków pochodzących z 

budżetu UE: 471.000,00 zł.,- środków własnych: 371.757,94 zł. W związku z faktem 

refundacji poniesionych wydatków przez podmiot dysponujący środkami pochodzącymi z 

budżetu UE niezbędnym jest uregulowanie zobowiązania wobec wykonawcy przed złożeniem 

wniosku o refundację poniesionych wydatków, a co za tym niezbędnym jest zaciągnięcie 

pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej. Uzyskanie refundacji poniesionych wydatków oraz spłata 

pożyczki planowane są na 2015 rok.                             

                                                                                                                         - załącznik 16- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz - 
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Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

22.09.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 5 głosami „za”  

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

Otwarcie dyskusji 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

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

przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą 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 XXXIV / 240 /2014 

 

ppkt.2 

zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXIX/203/2013 z dnia 30 grudnia 2013   

 roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2014 rok 

Skarbnik Gminy Marcin Baran powiedział, że w związku z planowanym do zaciągnięcia 

na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami małej 

architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach 

Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i komunikacyjną” kredytem 

długoterminowego w kwocie do 360.000,00 zł. i pożyczką w kwocie 471.000,00 zł. na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej niezbędnym jest ustalenie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

długoterminowych i krótkoterminowych dla roku budżetowego 2014 i upoważnienie dla 

Wójta Gminy do ich zaciągania w ramach ustalonego limitu. 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                        -załączniki  nr 17 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

22.09.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 5 głosami „za”  

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

Otwarcie dyskusji 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

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

przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą 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 XXXIV / 241 /2014 

 

ppkt3 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok 
Skarbnik Gminy Marcin Baran szeroko i bardzo przejrzyście dokładnie omówił każde 

dokonane zmian w dochodach budżetowych: 

-zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 28.887,57 zł., 

-zwiększyć budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 12.400,00 zł., 

-zmniejszyć budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 471.000,00 zł., 

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych: 

-zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 131.647,57 zł., 

-zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 24.500,00 zł., 
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-zmniejszyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 142.860,00 zł., 

Zwiększyć plan przychodów budżetu o kwotę 443.000,00 zł. do kwoty 1.153.000,00 zł. 

Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach nie jasnych bądź nie zrozumiałych. 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                        -załączniki  nr 18 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

22.09.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 5 głosami „za”   

głosy „wstrzymuję się”  i  głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły ( Radna Bożena Dyduch opuściła 

salę obrad)  

Otwarcie dyskusji 

 Radna Iwona Niedźwiedzińska - tak jak wspomniałam na komisji budżetowej prosiłabym, 

aby w tych dokumentach wydatkach majątkowych w pkt. 5 zapis ”Modernizacja i remont 

dachu świetlicy wiejskiej w Trzcińsku” widniał zapis, że jest to pierwszy etap lub pierwsza 

część wymiany dachu. Wiadomo po wyborach następni radni mogą myśleć, że dach w 

Trzcińsku jest już w całości zrobiony. To określenie żeby zapisano , że jest to jeden etap a 

przyszłościowo będzie robiony następny etap remontu dachu. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

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

przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą 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 XXXIV / 242 /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  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - niniejszą uchwałą dokonuje się aktualizacji wartości 

planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy 

wg stanu na dzień 25 września 2014 roku oraz dokonuje się aktualizacji harmonogramu 

zaciągnięcia oraz spłat rat kredytów i pożyczek. Nadto dokonuje się zmiany formy 

planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na 

sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami małej 

architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach 

Wielkich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną”.  Powyższe 

spowodowane jest uzyskaniem informacji o prawdopodobnym braku możliwości uzyskania w 

bieżącym roku budżetowym refundacji poniesionych wydatków ze środków z budżetu Unii 

Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z 

elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 

301/4 w Janowicach Wielkich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną” 

w wysokości 471.000,00 zł. i uzyskaniu tego dochodu w I półroczu roku 2015. Sfinansowanie 

zadania inwestycyjnego w części uzyskanego dofinansowania ze środków z budżetu Unii 

Europejskiej planowane jest z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku 

Gospodarstwa Krajowego. Pierwotnie planowano, iż zaciągnięta pożyczka będzie 

krótkoterminowa i zostanie spłacona dochodami uzyskanymi z budżetu UE w bieżącym roku 

budżetowym. Jednakże z powodów proceduralnych prawdopodobnym jest, że Gmina 

Janowice Wielkie uzyska środki z tego tytułu w I półroczu przyszłego roku, w związku, z 
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czym niezbędnym jest zmiana formy zapisu w budżecie gminy przychodów i dochodów z 

formy krótkoterminowej na długoterminową oraz aktualizacja WPF w tym zakresie. W celu 

wykonania powyższego dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w wysokości 

471.000,00 zł. w roku 2014 i zwiększenia tychże w roku 2015 oraz zwiększenia przychodów 

w roku 2014 i zwiększenia rozchodów i rozchodów podlegających ustawowemu wyłączeniu z 

wartości spłaty rat kapitałowych na podstawie Art. 243 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych 

w roku 2015.Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach nie jasnych bądź nie 

zrozumiałych. 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         -załączniki nr19-                            

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

22.09.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 5 głosami „za” 1 

głos „wstrzymuję się” głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

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

przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą 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 XXXIV / 243 /2014 

 

ppkt.5 

zwolnień w podatku od nieruchomości  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -w dniu 17 września 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Janowicach Wielkich złożyła wniosek o zwolnienie przedmiotowe z podatku od 

nieruchomości, począwszy od 2015 r. Rozpatrzenie wniosku może nastąpić w formie podjęcia 

odpowiedniej uchwały przez Radę Gminy. Przyjęcie uchwały spowoduje zmniejszenie 

dochodów w budżecie Gminy o ok. 3, 5 tys. zł rocznie. Zaoszczędzone dzięki zwolnieniu 

środki OSP –utrzymująca się zresztą z dotacji, w tym od Gminy - przekaże na działalność 

ratowniczo-gaśniczą i wyposażenie. Mając powyższe na uwadze, podjecie uchwały jest 

uzasadnione. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach nie jasnych bądź nie 
zrozumiałych.                                                
 

                                                                                                                    -załączniki  nr 20- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

22.09.Br.Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 5 głosami „za” 

głosy „wstrzymuję się” głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły (Radna Iwona Niedźwiedzińska 

opuściła sale obrad) 

Otwarcie dyskusji 

Radna Bożena Dyduch - w zupełności popieram z uwagi na to, że jest to instytucja, która 

niejednokrotnie ratuje życie i dobytek ludzki.  

 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

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

przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 
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głosowało 11 radnych, 11 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły 

 

Uchwała otrzymała   

Nr XXXIV / 244 /2014 

 

ppkt 6 

udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 lipca 2005r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - w proponowanym projekcie uchwały uznano za 

zasadne zastosowanie bonifikat udzielanych na podstawie uchwały Rady Gminy Janowice 

Wielkie na podmioty dopuszczone ostatnią nowelizacją ustawy do złożenia wniosku o 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (osoby prawne inne niż spółdzielnie 

mieszkaniowe) oraz w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych w innym celu niż 

wyłącznie cele mieszkaniowe. Ustanowiono bonifikatę dla użytkowników wieczystych – osób 

fizycznych i prawnych, których nieruchomość zabudowana została na cele mieszkaniowe i 

nie mieszkaniowe oraz użytkowników lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Proponuje się 

ograniczenie zastosowania bonifikaty wyłącznie do tych użytkowników wieczystych, którzy 

w dacie wydawania decyzji o przekształceniu nie będą posiadali zaległych zobowiązań wobec 

Gminy Janowice Wielkie związanych z przekształcaną nieruchomością.  Niniejszą regulacją 

zamierza się wyłączyć automatyzm w stosowaniu bonifikat, a w jego miejsce wprowadzić 

system „premiowania” podmiotów, które wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec 

Gminy.  Aktualnie użytkownikami wieczystymi nieruchomości będących własnością Gminy 

Janowice Wielkie jest 14 podmiotów. Użytkują oni 19 nieruchomości. Umowy dot. 

użytkowania wieczystego zostały zawarte w latach 1977-2014 r. 18 umów zostało zawartych 

do dnia 1 stycznia 2005 r., zaś 1 umowa po tej dacie (2014). Gdyby wszystkie uprawnione 

podmioty wystąpiłyby z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to suma udzielonych bonifikat 

wynosiłaby około 200.000 zł, jednak na chwilę obecną prognozowane jest zastosowanie 

uchwały do bardzo ograniczonej liczby użytkowników, gdyż pozostali nie wyrażają do tej 

pory zainteresowania zakończeniem użytkowania wieczystego poprzez przekształcenie go we 

własność (aktualnie gmina w użytkowaniu wieczystym posiada: 12 przypadków użytkowania 

gruntu przypisanego do lokalu będącego własnością prywatną, 6 nieruchomości 

zabudowanych budynkiem niemieszkalnym będącym własnością prywatną, 1 nieruchomość, 

która zostanie w przyszłości zabudowana budynkiem niemieszkalnym). 

Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach nie jasnych bądź nie zrozumiałych.                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                        załączniki nr 21 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

22.09.br.Komisjapoprosiła o sporządzenie wykazu działek, które podlegają ewentualnym 

przekształceniom w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 2 głosami „za” 4 

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

Otwarcie dyskusji 

Radny Radosław Czaja - czy te udziały procentowe w użytkach są to udziały w użytkach 

niezabudowanych czy również w użytkach zabudowanych bo budynki Centrum Badawczo- 

Rozwojowe „EPAR” stoją na gruntach w użytkowaniu wieczystym. 
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Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - większość udziałów jest w podwórkach 

przydomowych. „ EPAR” nie może skorzystać na chwile obecną, ponieważ musiałby spełnić 

warunki.   

Radny Dariusz Podkański - na ile byłyby mniejsze wpływy do Gminy w związku z ta 

bonifikatą. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - w zależności od zainteresowania, jakie mogłyby się 

pojawić. Do tej pory Gmina w ciągu roku z użytkowania wieczystego ma wpływ 2400 zł. 

Radny Paweł Pawłowicz - jest napisane w projekcie uchwały, ile wyniosła by ta bonifikata 

maksymalna w przypadku gdyby się wszyscy zgłosili. Ile by wpłynęło do kasy Urzędu, jeżeli 

by wszyscy chcieli w prawo własności przekształcić i ile zastosowano by obniżki.. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ciężko w tej chwili powiedzieć, bo nie robiliśmy wyceny 

nieruchomości. Na chwilę obecna zainteresowanie jest jednego podmiotu, który od trzech lat, 

co miesiąc puka do drzwi i prosi o zrealizowanie ustawy z 2005 roku i również wprowadzić w 

naszej Gminie przekształcenia z bonifikatą użytkowania wieczystego w prawo własności. Nie 

podchodziliśmy do tego na zasadzie akcji pt: wykupcie. W perspektywie możemy taką 

analizę zrobić. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska -  zgodnie z ustawą  można udzielić ale wcale nie znaczy ,że 

mamy obowiązek . Zwróciła się do Mecenasa z zapytaniem dlaczego w projekcie uchwały  

widnieją  zapisy  użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 1 stycznia 2005roku.  

Mecenas Janusz Konkol- ustawa odnosi się głównie do użytkowania wieczystego zawartych 

przed wejściem  w życie ustawy wobec tego nie mogliśmy ustalić innej daty. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

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

przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą 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 XXXIV / 245 /2014 

 

Ad.11,12,13 

Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXXII sesji Rady Gminy. 

Sprawy różne. 

Łaski Romuald- powiedział, że na posiedzeniu Komisji budżetowej wystąpiłem z wnioskiem 

żeby zwołać jeszcze jedną sesję Rady Gminy. Dzisiaj stawiam oficjalny wniosek żeby taka 

sesje jeszcze zwołać. Wniosek uzasadniam tym, że byłoby to podsumowanie całej naszej 

czteroletniej pracy. Podsumowanie czterolecia w Urzędzie radni nie muszą się tutaj we 

wszystkim zgadzać, ale chciałbym zwrócić na niektóre rzeczy uwagę a one powinny znaleźć 

miejsce na tej ostatniej sesji. Po czterech latach pracy w tej radzie mogę powiedzieć 

poprawiła się praca Urzędu Gminy, jako całości jest to zasługa Wójta, który potrafił sobie 

dobrać współpracowników i Sekretarza, który na bieżąco nadzoruje funkcjonowanie biura. 

Praca biura Urzędu Gminy ma wpływ na opinie o całej naszej radzie. Dobre wyniki pracy 

Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy mogą świadczyć o tym, że Rada pracowała przez 

cztery lata w miarę skutecznie. Warto by było podsumować interpelacje, jakie składali radni. 

W ciągu czterech lat zostały uporządkowane finanse gminy, co zapobiegło bankructwu jest to 

duża zasługa obecnego Skarbnika Gminy. Na początku kadencji wątpiłem w to czy będą 

jakieś osiągnięcia a dzisiaj twierdzę, że jest zupełnie inaczej, że wybraliśmy Wójta, który ma 

konkretne efektywne osiągnięcia i mamy na to wiele przykładów chociażby fakt, że Wójt 

składa sprawozdania regularnie na każdej sesji i jest, o czym mówić i co zostało zrobione na 

terenie Gminy. Jestem zdania, że na dorobek Gminy składają się osiągnięcia poprzednika 

Wójta praca wielu mieszkańców Gminy i radnych. Obecny Wójt ma szereg osiągnięć na 
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swoim koncie i warto na to zwrócić uwagę. Nie jest żadnym problem, że coś się robi, bo ma 

się pieniądze, ale kiedy nie ma się pieniędzy a coś się robi to jest wielka sztuka. Nasz Wójt 

nie mając pieniędzy potrafił pewne rzeczy zrobić i uważam, że takie rzeczy należałoby 

podsumować i przypomnieć. Z pewnością znajdą się wśród nas i mieszkańców Gminy tacy, 

którzy mają zupełnie przeciwne zdanie do tego, jakie ja wygłosiłem, ale opozycja i negatywne 

uwagi są mile widziane we wszystkich działaniach. To mobilizuje do działania. Więc ci, 

którzy mówią, że nam się to niepodobna mają racje, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co 

dobre a co złe można tu przyznać, że przewagę ma zdecydowanie to wszystko, co pozytywnie 

rozwiązano. Trzeba też powiedzieć, że to, co zostało zrobione w Gminie w ciągu czterech lat 

to jest doskonały temat do kampanii wyborczej.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że uprawnienia 

Przewodniczącego o zwołaniu sesji są zapisane w art.20 ust.1, 3. 

ust.1 Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę 

potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza 

się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Przed dzisiejszą sesją rozmawiałem z Panem 

Wójtem i Sekretarzem czy będą tematy jeszcze na następną sesję Usłyszałem odpowiedź, że 

raczej nie a jeżeliby coś wynikło w ostatniej chwili to zwołana zostanie sesja nadzwyczajną. 

W związku z otrzymana odpowiedzią liczyłem, że ta sesja jest ostatnia w tej kadencji. Sesja 

może być zwołana na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy 

przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia 

złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi tj: Do zawiadomienia 

o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.  Taki wniosek, który 

chce złożyć radny nie spełnia wymogów 

Radny Romuald Łaski - taki wniosek napiszę i będzie on poparty ¼ ustawowego składu 

rady gminy. 

Radny Bogdan Kamiński - w związku z tym, że będzie jeszcze jedna sesja to uważam, że na 

dzisiejszej sesji nie będziemy omawiać z pkt. 14 lit.a) informacja z działalności Rady Gminy 

w kadencji VI ( 2010-2014)        

Radna Dyduch Bożena - wniosek pierwszy odnośnie odbioru śmieci. Śmieci odbierane są 

systematycznie segregowane przez mieszkańców, ale jest drobny defekt. Mieszkańcy 

Komarna nie wiedzą, kiedy te śmieci będą zabierane albo przyjeżdżają o godz. 7 rano albo 

późno po południu. Okazuje się, że rano ludzie nie wystawiają worków na, zewnątrz bo przez 

noc worki rozrywane są przez psy lub ktoś celowo wysypie. Dobrze byłoby żeby to było 

dopasowane, że będą jeździć w wyznaczonych godzinach. Drugi wniosek to już był zgłaszany 

dotyczy szamba posesja ( 129-130) ten wniosek zgłaszał pan Uss. Właściciel tego nowego 

domku, który sobie wybudował powiedział, że czeka do końca września i powiadomi sanepid 

żeby to natychmiast zlikwidować. Trzeci wniosek to zakręt na dolnym Komarnie za kolonią 

tam gdzie jest mostek tam jest wycięty kawałek asfaltu. Zbliża się zima mogą być wypadki. 

Koniecznie jest tam uzupełnienie tego asfaltu. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odnośnie wniosku 1 będę rozmawiał czy jest taka możliwość 

aczkolwiek nie jest łatwo przymusić wykonawcę żeby o konkretnych godzinach wykonywał 

zbiórkę nieczystości. Dla bezpieczeństwa wszelakiego dzień wcześniej wieczorem wystawiać 

worki. Odnośnie wniosku 2 to Pan Chrząstowski interweniował na chwilę obecną nie 

odpowiem, ale sprawą się zajmiemy. Odnośnie wniosku 3 to powiem, że taki był projekt i tak 

zostało zrobione. Ponieważ wykonawca będzie wykonywał naszą drogę gminną na Komarnie 

to poproszę żeby ten kawałek asfaltu dolali. 

Sołtys wsi Komarno Madeksza Roman- powiedział, że chciałby przekazać informacje 

mieszkańców Komarna odnośnie niebezpieczeństwa, jakie czyha na osoby, które wracają w 

późnych godzinach wieczornych do domu to są dwa elementy. Pierwszy to brak oświetlenia 

w miejscowości w kilku punktach a druga rzecz to nasiliło się wyjście z lasu dzikich zwierząt 

a szczególnie dzików. To jest bardzo niebezpieczne, że po wsi porusza się maciora z 
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młodzieżą. Rozmawiałem z panem łowczym i myśliwymi oni powołują się na to, że te 

zwierzęta są wypłaszane przez grzybiarzy. Ten teren należy do koła łowieckiego: „Darz Bór”.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zapytał czy tu chodzi o dodatkowe oświetlenie.  

Sołtys wsi Komarno Madeksza Roman - powiedział, że będziemy się zwracać do gminy o 

dodatkowe uliczne punkty świetlenie dla Komarna w okolicy posesji Poleszko następnie w 

kierunku Pana Josta i pozostałych mieszkańców zamieszkałych przy tej uliczce. Przy okazji 

chciałem podziękować Panu Wójtowi i radzie Gminy za to, że w Komarnie w tej chwili jest 

wykonywany remont drogi przy budynku ( 62) do państwa Ryśnik. Prośbą górnego Komarna 

jest taka, żeby w punkcie zrobionym na 705 rocznicę Komarna tą drogę w przyszłości 

odbudować i wyremontować.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - wniosek pierwszy proszę o wystąpienie do Powiatowego 

lekarza weterynarii o wykaz ilości psów za szczepionych przeciwko wściekliźnie 2013-2014 

ponieważ od kilku lat to mówię, że spada ilość zaszczepionych psów i nikt tym się nie 

przejmuje. Drugi wniosek to wystąpienie do właściciela lub jego rodziny o demontaż tablic 

reklamowych Trzcińsko 91 ze względu na wygląd estetyczny. Działalność ta jest 

zlikwidowana. Trzeci wniosek to wystąpienie do Zarządu Dróg powiatowych o pilne 

profesjonalne zabezpieczenie tej wyrwy na odcinku wiaduktu kolejowego w Trzcińsku na 

drodze powiatowej gdyż zacznie się ślizgawica aa tam woda spływa z pod wiaduktu 

kolejowego. Przez nas w tej chwili jest tam zabezpieczone, ale niech to powiat zrobi 

profesjonalnie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że to będzie kolejne wystąpienie, bo w tym 

tygodniu występowaliśmy z żądaniem wycinki sanitarnej drzew wzdłuż dróg powiatowych, 

bo na wiosnę zostało rozpoczęte i zaniechali tego. Odnośnie tej drogi, co radna wspomina to 

pisaliśmy kilka krotnie i doskonale wszyscy wiemy jak układa się współpraca z Powiatowym 

Zarządem Dróg, jakimi siłami dysponują mam nadzieję, że uda się do tego przymusić gorsze 

jest to, że nie maja na chwile obecną wykonawcy. 

Radny Poleszko Michał opuścił salę obrad. 

Radny Marek Kusz - odniósł się do już wspominanego wniosku odnośnie barierki na ul. 

Partyzantów jak się wjeżdża do lasu przed posesją państwa, Markowiaków. Prace związane z 

drogą Partyzantów odwleka się z uwagi na brak finansów i żeby na tą chwilę zrobić to trochę 

potrwa. Ale myślę, że będzie możliwość zrobienia tamtej barierki. Drugi wniosek to czy 

można byłoby zakonserwować most na starych Janowicach jest on zrobiony z beli 

drewnianych i po prostu te bele próchnieją i należałoby je wymienić, ale żeby zapobiec temu 

można byłoby zakonserwować, ponieważ staje się tam niebezpiecznie. Trzeci wniosek to 

droga na Miedziance w stronę zabudowania państwa Łuczak proszę o wyrównanie i 

zasypanie istniejących tam dziur.  

Radny Dariusz Podkański - zapytał czy przed zimą można byłoby zakonserwować plac 

zabaw akcesoria ogrodzenie i naprawić bramkę. Odnośnie mostów to w Trzcińsku też 

zaczynają się kantówki sypać i wkrótce most będzie nieprzejezdny. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że co roku na bieżąco są wymieniane. W 

naszym klimacie robienie mostów z kantówka drewnianą to mija się z celem. Poruszył 

również sprawę usunięcia lipy w obrębie posesji państwa Niedźwiedzińskich. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - zapytała czy ten most drewniany jest gminną własnością? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - most należy do tego, do kogo należą działki, które on łączy 

na pewno lewa strona jest nasza. Odnośnie prawej strony to trzeba zaglądnąć w mapy. 

Radny Paweł Pawłowicz- pierwsza sprawa to odpływ na początku Radomierza jadąc z 

Janowic z tych nowych domów wycieka na drogę powiatową. Wystąpić do właścicieli tych 

posesji o doprowadzenie do stanu pierwotnego, ponieważ w tej chwili nie ma tragedii, ale 

zbliża się zima i może ona tam być. Druga rzecz to czy nie należałoby się zastanowić na 

przeniesieniem tego witacza Trzcińsko w okolicę Pana Wróbla z uwagi na to, że jest 

notorycznie niszczony. 
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Wójt Gminy Kamil Kowalski - odnośnie witacza to radny Podkański obiecał nam przywieść 

szablony.  

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że sprawę pilotuje i doprowadzi ja do końca. 

Mieszkaniec Janowic Bogdan Lesiński - powiedział, że nie pamięta przewodniczącego, 

który tak precyzyjnie i dokładnie analizował te wszystkie przepisy, które dzisiaj analizował 

akuratnie zwołania sesji. Rola przewodniczącego jest taka, że musi pilnować litery prawa. 

Uważam, że wniosek radnego Łaskiego jest jak najbardziej słuszny i myślę, że na tej sesji 

państwo powiedzieli dziękuje, dowidzenia i wspomnieli pracy z czterech lat. Możecie podjąć 

decyzję, że sesja ta może być niepłatna, bo to też jest ważne dla Urzędu Gminy  

Sołtys wsi Miedzianka Andrzej Brudziński - zapytał odnośnie złożonego podania w 

sprawie działek na Miedziance. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że podanie wpłynęło, ale odpowiedz jest jedna 

na obecną chwilę ja mocą uchwały rady Gminy te działki przewidziane do podpisania i 

przekazania stowarzyszeniu Faktor. Ja na chwilę obecną jestem zobowiązany zgodnie z 

prawem realizować zapisy, co jest określone w uchwale Rady Gminy. Ta umowa jeszcze nie 

jest podpisana, ponieważ mocno się boksujemy i mocno obie strony stawiają warunki. 

Wstępnie rozmawiałem i zadałem pytanie żeby zastanowiło się stowarzyszenie, w czym bo to 

kolidowało czy nie można byłoby zrobić w ten sposób żebyście wy w ramach funduszy 

sołeckich mieszkańcy mogliby coś realizować. Na chwilę obecną jest tak jak zapisane jest w 

uchwale i ku temu idziemy, ale pamiętam o tym i mam nadzieje, że uda się jakoś rozwiązać 

może zapis w umowie, że pozwolą na tych trzech działkach dla dobra Miedzianki na taki 

rozwój i w porozumieniu wspólnie porozwiązywać te problemy na chwilę obecną nie wiem i 

póki, co odpowiedzi oficjalnej ostatecznej z ich stroni nie mam i również nie jest podpisana 

umowa przekazująca w dzierżawę. Pamiętam i dziękuje, że zostało to złożone i będę się starał 

zrobić tak żeby było rozwiązane pozytywnie i że byście tam wspólnie coś fajnego robili. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - w ramach interpelacji. Ulica Wojska 

Polskiego w Janowicach Wielkich jest słynna z rosnących tam drzew Jarząba szwedzkiego, 

ale jest tam też zniszczony chodnik dla pieszych. Kobiety udające się do ośrodka zdrowia z 

dzieckiem idą środkiem jezdni. Chodnik ten był wykonany w 1970 roku. Czy można byłoby 

ująć w planie ułożenie nowego chodnika przy współudziale z firmą FARMED? 

Radny Dariusz Podkański - zapytał czy w tym roku firma FARMED rozpocznie budowę 

nowego ośrodka. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na razie ruszy pod względem formalno prawnym będzie 

złożony w tym tygodniu wniosek o warunek celu publicznego to wszystko trochę trawa.  Oni 

robią to w ramach własnych pieniędzy maja jakieś uzgodnienia swoje z lekarzami, którzy 

pracują dla FARMEDU. Uważam, że na wiosnę dostana pozwolenie na budowę. Pamiętajcie 

o tym, że ostateczne wymagania są na koniec roku 2016. Projekt wpłynął do mnie e- mailem i 

droga pocztową, ale nie rozmawiałem ani z panią prezes ani z inspektorem. Uważam, że nie 

powinniśmy naciskać ani monitować, ponieważ będzie to piękny super nowoczesny obiekt i 

będzie służył dla mieszkańców gminy. Powstanie piękny budynek, który mam nadzieje uda 

się sprzedać obecny ten budynek a na terenie po byłym placu targowym wybudować linię 

napowietrzną średniego napięcia i postawić nowoczesny parterowy budynek na potrzeby 

przedszkola. 

Radny Marek Kusz - wniosek odnośnie postawienia znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu 

na drodze Matejki wyjeżdżając na ulicę 1 Maja. Druga sprawa mieszkańcy ul. Chłopskiej 

proszą o postawienie znaku ograniczenie prędkości, ponieważ często spotykają się z 

kierowcami, którzy jadą z nadmierną prędkością a jest to droga wąska bez chodników dla 

pieszych.  

Więcej wniosków i interpelacji nie stwierdzono  

Ad.14 

 Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że odnośnie tego punktu to 

na wniosek państwa radnych odbędzie się jeszcze jedna sesja Rady Gminy.  

  

 Ad.15 

Przyjecie protokołu z XXXII i XXXIII nadzwyczajnej sesji rady Gminy 

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

wnieść poprawki do protokołu z XXXII sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

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

Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 10 radnych 9 głosów „za” 1 głosy” 

wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw” nie wystąpiły( Radny Michał Poleszko opuścił sale obrad) 

 

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

wnieść poprawki do protokołu z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag przeprowadził głosowanie nad przyjęciem przedmiotowego 

protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 10 radnych 9 

głosów „za” 1 głosy” wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw” nie wystąpiły( Radny Michał 

Poleszko opuścił sale obrad) 

 

Ad.16 

Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy 

 

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

obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński o 16: 00 dokonał zamknięcia XXXIV 

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 i udostępniany jest w 

Biurze Rady Gminy w Janowicach Wielkich pok. nr 3. Jednocześnie informuję, że niektóre 

fragmenty sesji nie zostały zaprotokołowane w formie papierowej gdyż z przyczyn 

technicznych nie są możliwe do odsłuchania. 

 

 

 

 

 
 


