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BRG.0002.III.2014 
 

                                     PROTOKÓŁ Nr III /2014 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 30 grudnia  2014 roku ( wtorek) 

godz. 9
00 

 

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

Wielkich ul. Kolejowa 2a. Pod przewodnictwem Pawła Pawłowicza - Przewodniczącego Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 15 radnych udział wzięło 14 

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 III sesję Rady Gminy Janowice Wielkie – 

o godz. 9
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, zaproszonych gości 

,Wójta Janowic Wielkich, Skarbnika Gminy, Mecenasa, Sekretarza Gminy,  Radnych Powiatu 

Jeleniogórskiego ,Sołtysów i przedstawicieli mieszkańców Gminy Janowice Wielkie.  

Ad.1  

Przewodniczący Rady Gminy  Paweł Pawłowicz - przedstawił porządek obrad, który wszyscy 

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

uchwał w następującym brzmieniu:                             

 Otwarcie III sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

 Stwierdzenie quorum. 

 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 o podjętych uchwałach na I i II  sesji Rady Gminy. 

6.  Podjęcie uchwał: 

6.1.w sprawie Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2015 

      a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej 

      b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały    

                 budżetowej 

      c)  opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury Komunalnej o projekcie uchwały    

           budżetowej 

      d)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 

      e)   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawek. 

6.2.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025 

      6.3.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014rok. 

6.4.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie 

6.5.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,   

      Narkomanii  oraz  Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich  na rok 2015 

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

8.  Sprawy różne. 

9.  Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

10.Przyjęcie protokołów z II sesji Rady Gminy. 

11.Zamknięcie III sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał, czy ktoś chciałby wnieść uwagi, 

poprawki bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji  dodał też, że 29 grudnia 2014roku 

odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy, na 

którym to omawiano i analizowano przedmiotowe uchwały.  

. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zwrócił się z prośba o wyrażenie zgody na 

dokonanie zmian w porządku obrad a mianowicie  w pierwszej kolejności omówić pkt. 5 a 

następnie 4  

 Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – otwieram dyskusję, Jeżeli nie ma głosów w 

dyskusji przystępujemy do głosowania nad dokonaniem zmian w porządku obrad. W czasie 

głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

jawnego głosowało 14 radnych; 14 głosów „za”, głosy „przeciw” i głosy „ wstrzymuje się ” nie 

wystąpiły Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad dzisiejszej sesji uwzględniając zmianę 

zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady Gminy Pawła Pawłowicza. 

 

Ad.2  
Stwierdzenie quorum  

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

uczestniczy 14 radnych, nieobecni radni to:   

-  Jędrzej Wasiak Poniatowski  

 

                                                                                                                      

- załącznik Nr 1-  

 

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

w okresie międzysesyjnym . 

 - wpłynęło pismo od Skarbnika Gminy Marcina Barana o rezygnacji i wypowiedzeniu umowy o 

pracę powstałą zgodnie z Uchwałą nr XVII/120/2012 roku. 

-   do wiadomości wpłynęło pismo  od Wójta Gminy Janowice Wielkie które skierowane było do 

Pani Anny Konieczyńskiej Starosty Jeleniogórskiego.  

Wiceprzewodnicząca  Rady Gminy Alicja Kozak  - odczytała  treść pisma.  

                                                                                                                      

- załącznik Nr 2- 

Otwarcie dyskusji 

Radny Rady Powiatu Bogdan Kamiński- powiedział ,że treść tego pisma jest nam znana i w tej 

sprawie będzie korespondencja i stwierdził ,że nie wyklucza ,ze sprawa nabierze tempa 

pozytywnego załatwienia. 

 

Ad.4 Informacja o podjętych uchwałach na I i II  sesji Rady Gminy. 

Wiceprzewodnicząca  Rady Gminy Alicja Kozak  - odczytała informację o podjętych 

uchwałach na I i II  sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gminy na I i II  sesji Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich podjęła 7 uchwał 

 

                                                                                                                     

- załącznik Nr 3- 
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Ad.5 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

Inwestycje i remonty: 

W ramach naboru do środków popowodziowych  za rok 2012r- zgłosiliśmy do Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego programu odbudowy 5 zadań na kwotę prawie 3,4 

mln zł (w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie tylko do 3 zadań na ok. 2 mln zł): 1. droga w 

Radomierzu k. kościoła w stronę nowych willi- 700 m.b. 

2. Mur oporowy z odbudową drogi na przedłużeniu ulicy Chłopskiej w stronę Trzcińska – 100 m.b. 

3. droga do nowych domów, działek i PGR w Komarnie koło byłego radnego p. Poleszki – 400 

m.b. 

4. droga do kilku domów koło betonowego mostu w Trzcińsku koło. p. Latała – 320 m.b. 

5. droga do oczyszczalni ścieków i PSZOK w Janowicach Wielkich.- 150 m.b. 

Następowały odbiory prac: odbudowy murów oporowych  wzdłuż drogi  ul. Partyzantów i 

Leśnej w Janowicach Wielkich jako ostatni odbiór murów oporowych oraz dachu na Trzcińsku te 

odbiory trwają ( ostateczny odbiór  jutro)-  Trwają przygotowania do budowy szamba na 

Trzcińsko 15 jesteśmy przed pozwoleniem na budowę wykonujemy to w celu stworzenia toalet po 

to żeby sprzedać lokale mieszkalne. 

 Zamówione i dostarczone zostały wiaty dla zawodników i bramki piłkarskie na nasze boisko. 

Sprawy finansowe i podatkowe: 

nasze z ponad pół roku wystąpienie do Urzędu  Ochrony Konkurencji  Konsumenta  ws. 

praktyki obciążania gminy podwyższoną  ceną za zrzut ścieków chodzi  o Komarno. UOKIK nie 

znalazł podstaw do wszczęcia postępowania. Będziemy odwoływać się od tej decyzji. 

Następna sprawa to wstąpienie  w sprawie skonsultowania projektu uchwały ws. pomocy de 

minimis dla przedsiębiorców tworzących dużą liczbę miejsc pracy i nowe hale produkcyjne na 

terenie naszej gminy.  Projekt tej uchwały przekazany będzie państwu na następne posiedzenie 

sesji. Grunty i lokale gminne: Nie udała się sprzedaż lokali mieszkalnych na Trzcińsku 16: 

notariusz zatrzymał transakcję z powodu różnicy w udziałach wynikającej z nieuwzględnienia 

przez gminę budynku gospodarczego podczas pierwszej sprzedaży ok. 10 lat temu; Urząd Gminy 

będzie dalej pracować nad finalizacją tej sprawy, w wyniku której cała nieruchomość stanie się 

własnością prywatną. Wytyczono geodezyjnie (słupkami) ul. Polną- kolejnym zadaniem gminy 

będzie utwardzenie drogi.  Zlecono wytyczenie drogi w Miedziance koło browaru: w celu 

rozstrzygnięcia sporu pomiędzy właścicielem budującego się browaru a mieszkańcem Miedzianki. 

Sprzedano lokal mieszkalny ul. Chłopska 18/1, mała działkę nr 241/1 w Miedziance koło drogi 

powiatowej. Pozyskano 2 lokale mieszkalne: w Trzcińsku (2 pokoje, bez toalety),  i w Janowicach 

Wielkich na ul. Nadbrzeżnej po 2 panach, którzy zostali skierowani do Domu Pomocy Społecznej. 

Zamknięto sprawę działka. p. Rachtanów –zamiana działek dla uregulowania granic istniejącej 

posesji, z dopłatą gminy 3,6 tys. Wydana  została 1 decyzja o przekształceniu użytkowania 

wieczystego we własność: zgodnie z nowo podjętą uchwałą z 2014 r. (bonifikata 80%  

Wydaliśmy - 8 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy: tj:  6 domów jednorodzinnych i 2  

budynków gospodarczych  

- 6 decyzji o podziale nieruchomości 

- 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego 

Odbyła się dyskusja publiczna odnośnie  projektu studium w ramach wyłożenia; na pisemne 

uwagi czekamy do 13 stycznia (do tej pory 3 uwagi); uwagi będą kierowane w formie zapytania do 

RDOŚ . Zamontowaliśmy 6 lamp solarnych (po raz pierwszy w  gminie) to cieszy.  Między 

czasie były 2 awarie wodociągu. 

Dokończyliśmy układania fragmentu chodnika ( betonowych kostek) przed świetlicą Rudawy dla 
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polepszenia wizerunku miejsca. Wycięto 11 pochyłych drzew nad dachem Klubu w Trzcińsku, 

remont dachu, komina i stropodachów- razem 126 tys. zł- odbiór techniczny 31.12.2014 r. godz. 

10:oo. 

W  budynek GOPS: została wykonana wymiana elementów instalacji grzewczej: pompa, 

odpowietrznik itd.(będzie cieplej m.in. na sali obrad Rady Gminy) Promocja: Gmina dokupiła 

kalendarze do wzoru zamówionego przez Grupę Odnowy Wsi Janowice Wielkie, także zakupiła 

pinki promocyjne, z porozumienia ze Starostwem wydano przewodnik promujący m.in. Rudawy 

Kadry: Odbyły się  dwa nabory na skarbnika gminy (drugi w trakcie)- w związku z 

wypowiedzeniem złożonym przez obecnego skarbnika 

Zakończone zostały  pracy pracowników z programu PUP; kolejny program od wiosny; w ramach 

obowiązkowej kontynuacji programu. Kontrole:- kontrola PIP dot. m.in. odzieży roboczej, 

kontrola UMWD dot. projektu dofinansowania stołów pingpongowych koło szkoły. 

Inne: -Podpisano umowę na podstawie której do Świetlicy Rudawy trafi 7 nowych komputerów z 

dofinansowaniem wojewódzkim. 

Dokończyła się sprzedaż zużytego samochodu strażackiego Daimler Benz -10 tys. 

Umowa z policją: na  przedłużenie bezpłatnego używania lokalu dzielnicowego; czekamy na 

samochód operacyjny z dofinansowaniem gminy. Wizyty: Konferencja PROW+ wizyta DUW, 

DZPK dot. wspólnej promocji, Simeko i PKOBP dot. spraw bieżących, UMWD- podpisanie 

umowy dot. komputerów do świetlicy, spotkania jasełkowe: u poseł Szmajdzińskiej, Nowa 

Nadzieja, świetlica Trzcińsko, świetlica Rudawy, GZSz, przedszkole Mieszkańcy: odwiedziło 

mnie 18 umówionych osób oraz 12 osób bez zapowiedzi w sprawach różnych .  Korespondencja: 

wychodzących: 209, przychodzących: 380. 

Otwarcie dyskusji  

Radny Dariusz Podkański - zapytał odnośnie odbioru dachu w Trzcińsku  czy ktoś z gminy po 

remoncie   to oglądał. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski -  Wielokrotnie łącznie ze mną osobiście. Inspektor nadzoru Pani 

Musiał miała cały nadzór  nad wykonawcą co wpłynęło pozytywnie na wykonanie prac.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie zawyżenia ścieków jako jest to 

wysoka kwota. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na dzień dzisiejszy  600 tys zł. Wodnik twierdzi ,że są to ścieki 

przemysłowe, że podpisali umowę z przedsiębiorstwem którym jest Gmina  natomiast my 

podpisując umowę  nadal trzymamy się tej wersji  gdzie   w załączniku  pt:  liczenie ścieków 

przemysłowych  to w tedy kiedy powstaną   zakłady produkcyjne  zakłady pracy . W obecnej 

chwili  opłaty mamy zawyżone.  Sprawy te będziemy rozstrzygać Sądowo taki sam problem ma 

Wójt z Jeżowa Sudeckiego. 

Radny Dariusz Podkański - na jakiej podstawie Wodnik twierdzi ,że są to ścieki przemysłowe. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Wodnik dokonał badania składu ścieków, które są  poniżej normy i 

trzyma się wersji takiej, że zawarli umowę podtrzymując, że gmina jest ich równorzędnym partnerem 

profesjonalnym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Jak przychyli się do tej wizji  

tematu Urząd  Ochrony Konkurencji  Konsumenta trudno powiedzieć oni  posługują się PKD ( 

czyli gmina prowadzi działalność gospodarczą) . Nie interesuje ich ,że jedynymi którzy oddają ścieki 

są to mieszkańcy i są to ścieki bytowe. Zobaczymy co na to powiedzą Sądy po naszym odwołaniu. 

Odnośnie ścieków w Komarnie to na bieżąco dokonujemy kontroli studzienek gdzie można 

stwierdzić, że studzienki są permanentnie suche niepodłączone nieużywane . Zobaczymy 

postępowania się toczą i mam nadzieję ,że z korzyścią dla nas.   

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono.  
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Ad.6.  Podjęcie uchwał: 

6.1.w sprawie Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2015 

a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - na wstępie wniósł trzy ustne autopoprawki tj w zał. nr 2   str. 1  

wydatki majątkowe skreślić kwotę 18.500,00 zł i wpisać 22.509,00 zł  Następnie też w zał. nr 2 

(transport i łączność kwotę 180.000,00 zł skreślić wpisać 175.991,00 zł. Następnie odczytał  

dokładnie  projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2015 

uwzględniając autopoprawki i wszystkie elementy wynikające z uchwały budżetowej z 

uzasadnieniem.  

 

                                                                                                                       

załącznik Nr 4-  

 

6.1.b 

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

Skarbnik Gminy Marcin Baran -po dokładnym i wnikliwym zapoznaniu się z projektem 

uchwały budżetowej na rok 2015 Skarbnik Gminy odczytał Uchwałę Nr I/301/2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 roku w 

sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projekcie 

uchwały budżetowej gminy Janowice Wielkie na 2015 rok 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                           

załącznik Nr 5 – 

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

budżetowej 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały  łącznie z autopoprawkami omawiano i analizowano szczegółowo 

na komisji w dniu 29.12 br. Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 8 

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

 6.1.d  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska  - dotyczy zał. nr 5  dział 750 „Udział w targach turystycznych 

TURTEC kwota 5 000,00 zł  i zapis w dotacji celowej jest również 5 000,00 zł  Skarbnik 

Gminy Marcin Baran - przeprosił ,że  nie naniósł poprawki   w załączniku ale w dokumentacji  

ta autopoprawka została naniesiona.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - czyli zapis „ wspólna promocja gminy”. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – jakie to były koszty. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - koszty te wynosiły około 2 tys.zł planowane i wydatkowane. 

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że wczoraj odbyła się KB i każdy projekt uchwał był 

przedyskutowany były zapytania była dyskusja były próby wyjaśnień.    

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - pytanie odnośnie § 10a - ustala się 

maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez wójta w roku 

budżetowym w wysokości 40.000,00 zł udzielne pożyczki winny być spłacone przez 

pożyczkobiorców do dnia 31 grudnia 2015 r. Pytanie skąd taki zapis w uchwale budżetowej, bo do 
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tej pory to Rada Gminy decydowała czy udzielić taką pożyczkę cz też nie. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - ustawa o finansach publicznych bardzo wyraźnie rozróżnia 

część uchwałodawczą od części wykonawczej. Rada Gminy może tylko i wyłącznie podjąć 

decyzję o upoważnieniu Wójta do udzielanie pożyczek tak samo jak zaciągania zobowiązań i może 

wskazać a nie ograniczyć do pewnych instytucji, od których można pożyczyć bądź też można im 

pożyczyć te pieniądze. Władza wykonawcza decyduje w zakresie swojego upoważnienia, komu 

można te pieniądze pożyczyć na podstawie wydanego przez siebie zarządzenia bądź to po przez 

ramową współprace z stowarzyszeniami.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - rada może Wójtowi udzielić takiego 

upoważnienia, ale nie musi. W zeszłej kadencji była taka jedna prośba o udzielenie pożyczki. Tych 

próśb nie  jest aż tak bardzo dużo. Jeśli byłoby ich dużo to rozumiem , że w ten sposób nie 

wprowadzając tego punktu  blokujemy prace urzędu, bo każdą taka prośbę musimy rozpatrywać 

osobno na każdej sesji poparte dyskusjami. W zeszłej kadencji była tylko jedna taka udzielona 

pożyczka Pani z stowarzyszenia uzasadniła, na co będzie wydatkowana ta pożyczka i Rada 

jednogłośnie przychyliła się i otrzymała wskazana sumę. Punkt ten dla mnie osobiście jest 

nieuzasadniony, bo o ile rada Gminy wprowadzi taki punkt w uchwale Budżetowej to Rada Gminy 

traci kontrolę nad tym, komu i ile zostaną te pożyczki udzielone przez Wójta.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - dotyczy tu tylko i wyłącznie uniknięcia ewentualnych 

nerwowych sytuacji, kiedy przychodzi stowarzyszenie działające na terenie gminy Janowice 

Wielkie, które potrzebuje podpisać umowę niemal na koszt własny i jak to bywa z 

dofinansowaniami i zrobić to na cito. Wstępne rozmowy z dwoma instytucjami pozarządowymi 

dot: z rzędu 20 - 30 tys.zł w roku przyszłym Skarbnik dorzucił jeszcze 10 tys.zł na ewentualne 

potrzeby gdyby się coś wydarzyło. O ile państwo uważacie to za niezasadne to za każdym razem 

Rada Gminy będzie podejmowała uchwałę. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - pożyczka została udzielona na podstawie 

umowy, w której określono termin spłaty i podpisany został weksel, jako zabezpieczenie.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - do końca nie jestem przekonany i wobec tego 

zgłaszam wniosek formalny o wykreśleniu § 10 a z projektu uchwały Budżetowej na rok 2015 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, –jeżeli nie ma więcej pytań i uwag w dyskusji 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem formalnym w sprawie skreślenia § 10a z projektu 

uchwały Budżetowej na rok 2015 oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 14 

radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 radnych, 6 głosów „za” 

Paweł Pawłowicz Iwona Niedźwiedzińska Ryszard Sobolewski Piotr Gołębski Anna Skotarek 

Dariusz Podkański 7 głos „ przeciw” Piotr Lesiński Stanisław Tadrak, Stanisław Tatarzyn, Alicja 

Kozak, Remigiusz Łacki, Sylwia Przedwojewska, Radosław Czaja i 1 głosy ‘’wstrzymuje się’’ 

Jan Popławski  

Wniosek formalny większością głosów nie został przyjęty.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - zwróciła  się z prośbą o dokonywanie zapisów w załącznikach 

jak było w latach poprzednich a mianowicie to, że załącznik Nr 2 to wydatki a zał. nr 1 to dochody. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono       

6.1.e głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawek. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, –jeżeli nie ma więcej pytań i uwag w dyskusji 

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

obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za” głosy „ przeciw” głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły. 

 

Uchwała otrzymała  
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Nr III /8 /2014 

 

Ad.6.2 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - na wstępie wniósł ustną autopoprawkę - błąd literowy w § 3 

uist.3, 4,5, Zmienić 1,2,3. Następnie odczytał treścią uchwały i zwrócił się również do radnych o 

zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź niezrozumiałych. 

                                                                                                                  

- załącznik nr 6-   

                                                                                                                         

Po dokładnym i wnikliwym zapoznaniu się z projektem uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025 Skarbnik Gminy odczytał Uchwałę Nr 

I/302/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 

2014roku w sprawie pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025 wraz z projektem uchwały budżetowej 

Gminy Janowice Wielkie na 2015 rok.   

                                                                                                                  

- załącznik Nr 7 – 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały łącznie z autopoprawkami omawiano i analizowano szczegółowo 

na komisji w dniu 29.12 br. Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 8 

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

Dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, –jeżeli nie ma pytań i uwag w dyskusji 

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

obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za” głosy „ przeciw” głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły. 

 

Uchwała otrzymała  

Nr III /9 /2014 

 

Ad.6.3 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014rok. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - odczytał treść projektu przedmiotowej uchwały. Omawiając 

objaśnienia, paragrafy, rozdziały. Zwrócił się do radnych, że o ile będą zapytania bądź wnioski 

będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie.  

 

                                                                                                                        

- załącznik Nr 8 – 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały łącznie z autopoprawkami omawiano i analizowano szczegółowo 

na komisji w dniu 29.12 br. Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 8 

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

Otwarcie dyskusji 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - uzyskaniem ponad planowanych wpływów 

zwiększa się plan dochodów 11.000,00 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 

i użytkowanie wieczyste w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami.  Drugie pytanie 

to w dochodach bieżących pkt.2. rozliczenie dotacji uzyskanych na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych w 2014 roku o kwotę 78.990,00 zł. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - odnośnie pierwszego pytania to jest to kwota za I ratę 

PHARMEDU za działkę oddaną w użytkowanie wieczyste przy ul. Wojska Polskiego. Dokonano 

zmniejszenia dochodu majątkowego o tą kwotę z uwagi na to, że jak składane były dokumenty to 

kwota, która podlegała w uzyskaniu tej dotacji była mniejsza niż była w przetargu.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, –jeżeli nie ma więcej pytań i uwag w dyskusji 

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

obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za” głosy „ przeciw” głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły. 

 

Uchwała otrzymała  

Nr III /10 /2014 

 

Ad.6.4.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie 
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawił projekt uchwały w sprawie przedmiotowej 

nadmieniając, że w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy złożonym przez Pana Marcina 

Ryszarda Barana - Skarbnika Gminy Janowice Wielkie, podjęcie uchwały w sprawie odwołania 

Skarbnika Gminy Janowice Wielkie jest uzasadnione. 

                                                                                                                        

- załącznik Nr 9 – 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski - 

przedmiotowy projekt uchwały nie był opiniowany przez komisję z uwagi na to, że odwołanie 

Skarbnika może być wyłącznie na sesji.  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że  smutkiem przyjął rezygnację 

skarbnika gminy, który zrobił dużo dobrego dla naszej gminy. Sytuacje, która Pan zastał była 

bardzo ciężka a teraz udało się w miarę możliwości tą sytuacje wyprowadzić i wyprostować. 

Wiem, że zrobił Pan kawał wielkiej dobrej i ciężkiej pracy dla nas i mieszkańców gminy, za co 

serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego w nowej pracy.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - powiedział, że praca układała się bardzo dobrze i bardzo 

dziękuje za powierzone zaufanie. Cieszę się, że gminę zostawiam w stanie stabilnym.   

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, –jeżeli nie ma więcej pytań i uwag w dyskusji 

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

obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za” głosy „ przeciw” głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły. 

 

Uchwała otrzymała  

Nr III /11 /2014 
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Przerwa  

11;15 - 11;30 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - każdy radny i obecni na sesji w czasie 

przerwie otrzymali prezent.   

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - jestem członkiem grupy odnowy wsi i 

drobny ten upominek to jest jeden z rezultatów naszych działań ( kalendarz i pocztówki).Kalendarz 

bardzo pożądany i popularny  .Natomiast pocztówki dla tego, że przez lata Janowice Wielkie nie 

miały swoich pocztówek. Wiele osób odwiedzających nasze tereny pytały o pocztówki. 

Wykonaliśmy to ze środków pozyskanych część pieniędzy pozyskaliśmy od Urzędu 

Marszałkowskiego a kwotę 1200, 00 zł otrzymaliśmy z budżetu urzędu Gminy. Została wykonana 

również strona internetowa wsi Janowice Wielkich gdzie w niedługim czasie na stronie 

internetowej gminy znajdzie się odnośnik gdzie można będzie wchodzić i zapoznawać się z 

informacjami o tej konkretnej miejscowości. Została zorganizowana akcja ”nie daleko pada jabłko 

od jabłoni” która była już przedstawiona na otwarciu parku w Janowicach Wielkich.  

 

Ad.6.5.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 

Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2015 

 

Sekretarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 

Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie Małgorzata 

Gajewicz - szczegółowo przedstawiła program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii oraz przemocy w rodzinie na 2015 rok. Szczegółowo omówiła zadania gminy po przez 

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży,  

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

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku z 

zakazem reklamy i promocji alkoholu zakazem sprzedaży i podawania wyrobów alkoholowych. 

Szczegółowo przedstawił założenia ogólne programu, 

Harmonogram działań komisji oraz omówił 8 rozdziałów zamieszczonych w gminnym programie 

profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. 

 

                                                                                                                        

- załącznik Nr 10 – 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały łącznie z autopoprawkami omawiano i analizowano szczegółowo 

na komisji w dniu 29.12 br. Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 8 

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

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - w rozdziale 6 jest zapis przestrzeganie 

uchwał rady Gminy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janowice Wielkie 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia punktów ze 

sprzedażą napojów alkoholowych powyżej 4,5% Mam pytanie czy my posiadamy taki właśnie 
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limit punktów sprzedaży?. Drugie pytanie to z ilu osób składa się komisja. 

Małgorzata Gajewicz - uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów oraz usytuowania na terenie 

gminy sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4, 5% alkoholu przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży podjęta została w 1993roku a druga uchwała podjęta była w 

2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów, oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych 

powyżej 4, 5% alkoholu( za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

Przy opiniowaniu wniosku o wydanie zezwolenia obie te uchwały brane są pod uwagę. Komisja 

składa się z 6 osób. Z informacji telefonicznej dowiedziałam się, że Pan Bartłomiej Tomczyński - 

przewodniczący Komisji będzie składał rezygnacje z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Wójt 

będzie powoływał nową komisję. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, –jeżeli nie ma więcej pytań i uwag w dyskusji 

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

obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za” głosy „ przeciw” głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły. 

 

Uchwała otrzymała  

Nr III /12 /2014 

 

Ad.7 

Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -radni otrzymali odpowiedzi na swoje 

interpelacje. Jeżeli ktoś nie byłby usatysfakcjonowany to proszę o zabieranie głosu.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - chciałabym prosić o zdyscyplinowanie odnośnie odpowiedzi na 

zgłaszane przez nas wnioski czy interpelacje. W ostatnim czasie bardzo długo musiałam czekać na 

odpowiedzi. Wniosek, który złożyłam ustnie 25.09.br ponowiłam 23.10.br a 10.11.br poprosiłam 

po raz ostatni i dopiero 23.12.Br dostałam odpowiedź dotyczyło to wniosku o zdjęcie tablic, które 

są nieaktualne a wiszą, które reklamują usługi, które nie są wykonywane na terenie Trzcińska. 

Wniosek złożony w październiku br. o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych dot: 

zabezpieczenia tego zakrętu przy pałacyku w Trzcińsku też bardzo długo musiałam czekać. 

Zgodnie ze statutem jest 14 dni od momentu zgłoszenia wniosku. Bardzo proszę, aby Urząd 

przestrzegał tego terminu odpowiedzi i realizacji tych wniosków, ponieważ te sprawy gdzieś 

później umykają.  

Radny Piotr Lesiński - składam interpelację w sprawie zwrotu do budżetu państwa nienależnie 

pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie wg pytań - w jakiej kwocie pozostało zadłużenie 

szkoły na dzień 31.12.2014r, - w jakich terminach i w jakiej kwocie będzie spłacanie zadłużenie, - 

kiedy planowany ponowny jest powrót zniesionych dodatków pracowników oświaty. 

Radny Piotr Gołębski - wniosek znając już skład zarządu powiatu proszę o ponowienie tematu 

odnośnie zdjęcia betonów usytuowanych na moście. Drugi wniosek to proszę o uwzględnienie w 

planowaniu lokalizacji nowych lamp o przemyślenie i usytuowania ich na ul Chłopskiej miedzy 

posesja 17-18 ponieważ jestem tam długi odcinek i tylko z jedną lampą. 

Radny Piotr Lesiński - wniosek na stronie internetowej zamieścić krótkiej informacji o podjętych 

uchwałach na sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - zapytał odnośnie nowego harmonogramu 

najważniejszych inwestycji do realizacji  przez Powiat i czy to prawda, że droga w Trzcińsku z 

pozycji drugiej została przeniesiona na pozycje piątą.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - składając pismo w sekretariacie na ręce Pani Starosty o takim 
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harmonogramie była mowa i taką petycję od mieszkańców Mysłakowic widziałem. 

Radny Rady Powiatu Sławomir Celt- Pani Starosta na ostatnim posiedzeniu oznajmiła, że 

przeglądała stan dróg i dofinansowania i te drogi w Trzcińsku ku mojemu ubolewaniu zostały 

przesunięte. Nie wiem czy nie będziemy musieli posunąć się do tego żeby cała gmina wystosowała 

taka petycję do Pani Starosty o to żeby przesunąć tą drogę na pozycję wcześniejszą. Petycje taką 

złożyła Łomnica i na dzień dzisiejszy mają już w planie wykonanie w 2015roku.Uważam, że 

gmina i mieszkańcy Trzcińska taka petycje powinni wystosować.    

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, -  W powiecie ten mechanizm jakimś 

dziwnym trafem od lat działa w ten sam sposób iż droga w Trzczcińsku co roku sukcesywnie spada 

na dalsze pozycje wykonalności i w efekcie do tej pory nie została zrobiona, niejednokrotnie 

interweniowaliśmy byliśmy na sesjach rady Powiatu i zapraszaliśmy Komisje tu do siebie robili 

przegląd drogi. Droga ta była na miejscu drugim a później spada na miejsce niżej. My ze strona 

Rady Gminy zrobimy wszystko żeby ta droga była zrobiona. Gotowy projekt jest złożony przez 

nas i zwracam się z prośba do Radny Rady Powiatu o przypilnowanie tego tematu.  

Radny Rady Powiatu Sławomir Celt - myślę razem z radny Bogdanem Kamińskim będziemy 

dokładali wszelkich starań żeby droga w Trzcińsku została przesunięta na pierwszy plan i była 

droga do priorytetowego wykonana. Trzeba też zastanowić się nad projektem drogi miedzy 

Radomierzem a Karpnikami 

 Wójt Gminy Kamil Kowalski - czy panowie już wiecie, który wicestarosta odpowiada, za jakie 

zadania. 

Radny Rady Powiatu Bogdan Kamiński - do Rady Gminy przekazałem Zarządzenie Starosty 

Jeleniogórskiego w sprawie podziału zadań nadzorczych.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - kopię tego zarządzenia wszyscy radni 

otrzymają w materiałach na następną sesję.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - nie wszyscy znają sytuację z mienionych lat tej walki o naszą 

drogę. Ja poszłam tak daleko, że poszłam do mediów, bo uważałam, że tą tylko drogą można coś 

załatwić, co udało mi się osobiście w 2012 roku. Powiat też wtedy powiedział, że nie ma pieniędzy 

i, że jest to niemożliwe jednak poprzez media sprawa została załatwiona. W czerwcu zwróciłam się 

do Nowin Jeleniogórskich i przedstawiłam wszystkie dokumenty, bo chciałam udowodnić to 

kierowanie się priorytetami to nie jest tak jak na piśmie, bo drogi nieplanowane dawno zostały już 

wykonane. Nasza droga jest na zasadzie spychologii. Nawet po rozmowie z redaktorem naczelnym 

po kilku miesiącach nie mogłam osiągnąć swojego celu. Zastanawiam się do dzisiaj, co jest tym 

powodem, że taka gazeta jak Nowiny Jeleniogórskie nie chcą się zająć takim problemem. Zadałam 

proste pytanie, jakimi kryteriami rada powiatu kieruje się typowaniem drogi. Jest to bardzo 

zastanawiające się. Nasza droga ostatnio była remontowana 40 lat temu były tylko jakieś 

smołowania droga ta staje się coraz bardziej niebezpieczna. Ostatnio na mój wniosek poprawiono 

tą wyrwę w asfalcie zjeżdżając z góry koło wiaduktu i większość mieszkańców nie wie, że jest to 

świeżo usypane i może dojść do osunięcia się pobocza i może dojść do groźnego wypadku. Nasza 

droga w planie inwestycyjnym została dwa razy przesunięta.    

Radny Radosław Czaja - wniosek w sprawie wystosowania pisma do RZGW o regulacje rzeki 

Bóbr, bo jak wiadomo gmina Marciszów w części ta rzeka została uregulowana gmina 

Mysłakowice również do granicy Trzcińska a gmina Janowice Wielkie w dalszym ciągu zostaje 

ominięta. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - monitowaliśmy już w tej sprawie. Miałem spotkanie kierownik 

rozkłada ręce i mówi, że nie ma pieniędzy, ale jeszcze raz wystosujemy pismo żeby na dalszą część 

regulacji rzeki pozyskać środki. To, co powinno zrobić RZGW to myśmy zrobili na ul. 

Partyzantów, bo nie doczekalibyśmy się na wykonanie. 
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Więcej wniosków i interpelacji nie stwierdzono 

 

8.  Sprawy różne. 

Sołtys Miedzianki - Andrzej Brudziński - zwrócił się z prośbą o zamontowanie lamp solarnych 

oraz koszy na śmieci w Miedziance. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - wnioski o zamontowanie lamp solarnych leżą już od wielu lat a 

wniosek złożony przez sołtysa Miedzianki wpłynął miesiąc temu i przy rozdziale tych 6 lamp 

wniosek z Miedzianki niebrany był pod uwagę. W momencie pozyskanych środków na ten cel na 

pewno rozpatrzymy wniosek. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

 

Ad.9. 

Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

Radny Piotr Lesiński - na poprzedniej sesji złożyłem wniosek odnośnie zwoływania sesji w 

godzinach późniejszych jak również zwoływania jej w innych miejscowościach np.: w wieży 

widokowej w Radomierzu. Usłyszałem odpowiedź, że nie można zrobić w innej miejscowości z 

uwagi na to, że bardzo często potrzebne są dodatkowe dokumenty na bieżąco przynoszone z urzędu 

Gminy. Na razie dokumenty mamy w pełni przygotowane. Sesje są sprawnie prowadzone przez 

Przewodniczącego i radni są na tyle przygotowani, że podjecie uchwał i praca na komisji przychodzi 

bardzo ładnie i prace kończymy w granicach 3 godzin myślę, że sesje z powodzeniem można 

rozpocząć o godz.12: 00. Dla osób niepracujących to ta godzina jest obojętna natomiast osoby 

pracujące pracują na różne zmiany o ile przypadnie zmiana poranna i sesja trwa 3 godziny to tracimy 

dzień, ale za to masz dietę radnego. A osoba pracująca na popołudniówkę zupełnie jest w innej 

sytuacji otrzymuje dietę i idzie do pracy. Gdyby sesje odbywały się o godz. 12: 00 uważam, że byłoby 

to sprawiedliwie. Druga sprawa to w statucie jest punkt mówiący, że Przewodniczący komisji podaje 

do publicznej wiadomości zawiadomienie o posiedzeniu u nas dalej się tego nie stosuje. Albo ten 

przepis likwidujemy w statucie albo go przestrzegamy.  

Radny Radosław Czaja - odnośnie posiedzeń komisji rewizyjnej nie jest to możliwe z uwagi na to, 

że nie wszystkie dokumentu przedstawiane przez pracowników Urzędu Gminy mogłyby być do 

wglądu dla mieszkańców o ile ktoś z mieszkańców przybędzie na takie posiedzenie to jak my 

wybrniemy z tej sytuacji.. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - jestem jak najbardziej za tym żeby umieszczać 

takie informacje do publicznej wiadomości. Odnośnie KR to ona pracuje na innych zasadach zgodnie 

z podjętą uchwała wraz z harmonogramem pracy, pracuje także właśnie na dokumentach , których są 

wyłączone z jawności na podstawie ustaw i nie każdy mieszkaniec może mieć wgląd w te właśnie 

dokumenty. Natomiast, co do sesji to pierwsza podstawowa sprawa ja nie pozwolę na to, żeby, który 

kolwiek radny powiedział, że jest pokrzywdzony, bo sesja jest o tej czy innej porze. Ktoś, kto 

decyduje się być radnym nie może być pokrzywdzony z tego powodu, że idzie na sesje Rady Gminy. 

Druga rzecz to kwestia godzin i uważam, że powinny być elastyczne i te godziny musimy ustalać 

odpowiednio w zależności od tego jaki materiał pojawi sie do omówienia na sesjach. Ja nie 

wykluczam, że sesje będą także, o godz.12 czy godz.14. Proszę pamiętać o radnych, którzy pracuje 

poza miejscem zamieszkania np.: tak jak ja. Nieważne jest dla mnie czy sesja jest, o godz. 9 czy o 

godz.12 ja tracę cały dzień. Zamykam firmę. Odnośnie sesji wyjazdowych to już rozmawialiśmy i na 

pewno będą odbywały się w wieży widokowej w Radomierzu, choć w chwili obecnej kiedy Wieża 

Widkowa jest zamknięta zwoływanie sesji w tym miejscu było by zupełnie nieuzasadnione ponieważ 

Gmina musiałaby ponieść bardzo duże koszty w związku z ogrzaniem pomieszczeń tylko po to by 

mogła odbyć się tam sesja Rady Gminy.  
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Radny Piotr Lesiński - dziękuję za odpowiedź. Startując, jako radny myślałem tylko o dobrze dla 

mieszkańców i gminy i nie myślałem, że to będzie kolidowało z pracą, ale rzeczywistość pokazuje, co 

innego. Chęć działania na korzyść gminy i mieszkańców przedstawiając moją sytuację jest 

niekorzystna, ale można spojrzeć trochę łagodniej na innych to nikomu nie zaszkodzi, bo w innych 

miejscowościach tak wcześniej sesje się nie odbywają.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - jest nas tu 15 radnych i życie pokazuje nam różne scenariusze, ale 

nie znajdzie się takiej godziny żeby pasowała wszystkim. Mam możliwość uczestniczenia w sesji to 

jestem o ile nie mogę to nie widzę problemu żeby zapoznać się z przesłanymi materiałami. Odnośnie 

informacji o posiedzeniach komisji statut tak mówi, ale ludzi to w ogóle nie interesuje ludzi interesuje 

fakty typu podwyżki diet, podwyżki wynagrodzenia i spraw dotyczących bezpośrednio. Każdy 

mieszkaniec ma prawo uczestniczenia na posiedzeniu sesji Rady Gminy i co widzimy chwała Panu 

Lesińskiemu, który ratuje dobre imię mieszkańców i uczestniczy w każdym posiedzeniu sesji Rady 

Gminy.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - odnośnie skrzynek e- mailowych dla radnych to uzgodniono z 

informatykiem i założył każdemu radnemu. Wykaz radnych jest uwzględniony czekamy tylko na 

wniosek radnego. O ile radni nie złożą takiego wniosku będą wygaszone. Do tej pory zgłosił się radny 

Piotr Lesiński i Stanisław Tatarzyn i oni otrzymują klucze (login) Skrzynkę mailowa posiadają też 

radny Paweł Pawłowicz i Radosław Czaja Można też zamówić usługę przekierowania na maila 

prywatnego: sygnał na admin@janowicewielkie.eu. Zachęcam uaktywnić te maile. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przypomnę tylko, że każdy radny otrzymał druk 

oświadczenia w sprawie doręczania materiałów na sesję czy to ma być w formie wyłącznie w postaci 

elektronicznej na podany adres e-maila lub w postaci tradycyjnej( papierowej) na adres zamieszkania 

oraz w postaci elektronicznej na podstawie e -maila. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - w kolejnym informatorze gminnym podać 

krótka informacje do publicznej wiadomości, że radni posiadają skrzynki e-mailowe. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - rozumnie, że wybranie formy elektronicznej otrzymujemy 

zezwolenie na przyniesienie laptopa. 

Radny Rady Powiatu Sławomir Celt - zwrócił się z prośbą o założenie skrzynek e- mailowych dla 

radnych powiatowych. 

 

Ad.10. 

Przyjęcie protokołów z II sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, zapytał, czy ktoś z radnych chciałby wnieść 

poprawki do protokołu z II sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem protokołu z II sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W czasie głosowania na sali 

obrad obecnych było 14 radnych. W wyniku przeprowadzenia głosowania „za” przyjęciem 

protokołu było 13 głosów. Głosy „ przeciw” nie wystąpiły 1 głos ‘’wstrzymuje się’’ (Radna 

Iwona Niedźwiedzińska). 

Protokół z II Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie został przyjęty większością głosów. 

 

Ad.11 

Zamknięcie III sesji Rady Gminy 

 

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

zgłosił uwag i zastrzeżeń. 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz o 12: 30 dokonał zamknięcia III sesji Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w 

obradach.  

 

 

                                                                                                                         

                                                                        Przewodniczył  

                                                                                                               

                                                                 Przewodniczący  Rady  Gminy 

 

                                                                                                                 

                                                                       Paweł Pawłowicz   

 

 

 

Protokołowała                                                                       

Bogusława Nestorowicz                                                      

Insp. ds. Rady Gminy                                                         

i działalności gospodarczej                                                

 

 

 

 

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. 
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