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BRG.0002.X.2015 
 

                                                                   PROTOKÓŁ Nr X /2015 

                                    z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

                                    z dnia  17 września 2015roku ( czwartek) 

                                                                godz. 10
00 

 

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

Wielkich ul. Kolejowa 2a. Pod przewodnictwem Alicji Kozak - Wiceprzewodniczącej Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 15 radnych udział wzięło 11 

radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

oznajmiła, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne.  Po stwierdzeniu prawomocności 

obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, słowami „ otwieram X sesję Rady Gminy 

Janowice Wielkie – o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie powitała Radnych Rady 

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

Sołtysów oraz zawsze uczestniczącego mieszkańca Gminy Pana Bogdana Lesińskiego.. 

Ad.1  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - przedstawiła porządek obrad, który 

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

projektami uchwał w następującym brzmieniu:  

1.     Otwarcie X 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 o podjętych uchwałach na VIII i IX sesji Rady Gminy.    

6.     Omówienie informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się  

        wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2015 roku. 

7.     Informacja Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie przygotowania Gminnego  

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

        szkolnego   2015/2016. 

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

        Gminy w Janowicach Wielkich za rok 2014 

9.     Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z realizacji planu   

         pracy.   

10.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

         10.1. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla  

                  przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice  

                  Wielkie. 

         10.2. utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do  

                  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   

                  zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 

         10.3. wysokości opłaty targowej i jej inkasa. 

         10.4. zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

                  oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

         10.5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015r. 

         10.6. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. 

         10.7. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. 

         10.8. przygotowania przez Wójta Janowice Wielkie projektu uchwały dotyczącej zasad i  

                  warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i  

                  urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz  

                  rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 
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         10.9. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

                  dla Gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025 z perspektywą do roku 2030. 

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

12. Sprawy różne. 

13. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

14. Przyjęcie protokołu z  VIII i IX sesji Rady Gminy. 

15. Zamknięcie X sesji Rady Gminy. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby 

wnieść uwagi, poprawki bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Nie stwierdzono. 

Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad dzisiejszej sesji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak oznajmiła również, że w dniu 14 września 

2015r odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady 

Gminy, na którym to omawiano i analizowano przedmiotowe uchwały. 

Ad.2                                                                                                      

Stwierdzenie quorum  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy stwierdziła już na wstępie, że zgodnie z listą obecności 

w obradach uczestniczy 11 radnych, nieobecni radni to:   

1.Paweł Pawłowicz 

2.Iwona Niedźwiedzińska 

3.Jędrzej Wasiak-Poniatowski 

4.Ryszard Sobolewski 
                                                                                                                          -załącznik Nr 1- 

Ad.3  

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady  

Gminy w okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - powiedziała, że w tym okresie biuro 

rady Gminy jak również radni otrzymaliśmy od Pana Wójta odpowiedzi na zgłoszone wnioski 

i interpelacje o ile są zapytania w tym temacie to porozmawiamy w pkt.11 - interpelacje i 

zapytania.  

-  14.07.2015r otrzymaliśmy Postanowienia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 

Wrocławia odnośnie Uchwały Nr XI/ 53/2015, Nr XI / 54/2015, Nr /55/2015 w przedmiocie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowic Wielkich, 

Radomierza i Komarna. ( orzeczenia nieprawomocne) 

                                                                                                                    -załącznik Nr 2,3,4,- 

-   20.08.2015r wpłynęło pismo od sołtysa wsi Mniszków Pani Jolanty Sudak dotyczące 

transportu szkolnego na rok 2015/2016. Temat ten rozpatrywany był już na Komisji Budżetu i 

Infrastruktury Komunalnej w dniu 26.08.2015r   

                                                                                                                          -załącznik Nr 5- 

- 02.09.2015r wpłynęła rezygnacja kandydatki na ławnika od Pani Ireny Dudziak 

                                                                                                                             załącznik Nr 6- 

- 07.09.2015r wpłynęły prawomocne orzeczenia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

z Wrocławia odnośnie Uchwały Nr XI/ 53/2015, Nr XI / 54/2015, Nr /55/2015 w przedmiocie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowic Wielkich, 

Radomierza i Komarna. 

                                                                                                                     załącznik Nr 7, 8, 9, 

-- 08.09.2015r - wpłynęło pismo od Wojewody Dolnośląskiego odnośnie wątpliwości 

pojawiających się na tle interpelacji art. 2 ustawy z dnia 13 września 2013roku o zmianie 

ustawy o drogach publicznych(Dz.U. z 2015r. poz.870) 

 

                                                                                                                        -załącznik Nr 10 - 
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15.09.2015r - wpłynęło pismo informujące od GLKS ”Rudawy” - mówiące, że przyczyną 

rozwiązania umowy pomiędzy Gminą Janowice Wielkie a GLKS „Rudawy” była bardzo 

niska frekwencja zawodników drużyny seniorów w czasie okresu przygotowawczego do 

sezonu 2015/2016 

                                                                                                                       -załącznik Nr 11 - 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak zwróciła się do radnych o składanie uwag 

bądź zadawanie pytań odnośnie przedstawionych pism. 

Uwag nie stwierdzono 

 

Ad.4.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym od 18 czerwca 2015 r. 

do 16 września 2015 r w międzyczasie sesja nadzwyczajna bez sprawozdania w dniu 

23.07.2015 r. 

Finanse: 

- zwrot niesłusznie pobranej i wydatkowanej ( 2005-2010) subwencji oświatowej. 

Niekorzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i groźba o zajęciu naszego 

konta. Przepracowaliśmy całość budżetu i wystąpiliśmy z kolejnym wnioskiem o dalsze 

spłaty w ratach wiąże się to z tym, że od lipca br. zamiast płacić 30 tys.zł miesięcznie 

będziemy spłacać 60 tys.zł miesięcznie. Spłata do końca roku 2016 została zaakceptowana 

między czasie przekazaliśmy dotacje dla powiatu na sprężarkę dla Państwowej Straży 

Pożarnej, dla parafii w Maciejowej-Komarnie, Janowicach-Miedziance, Radomierzu-

Trzcińsku oraz dla pań Krajewskich na prace przy zabytkach w ich posiadaniu. Ponadto miało 

miejsce tygodniowy pożar lasu koło Zamku Bolczowa: koszt OSP ponad 23 tys. zł oraz ok. 2 

tys. zł z gminy: Wystąpiliśmy do Wojewody o zwrot części poniesionych wydatków oraz do 

Nadleśnictwa o dotację za zniszczony sprzęt OSP. 

Zamówienia publiczne: 

Trzecie zamówienie dotyczące odśnieżania naszej gminy w tym roku podzieliliśmy na cztery 

części: na dwie części mamy zadawalający wynik ceny niższe niż obowiązywały przez 

ostatnie dwa lata. Po raz trzeci ogłaszamy przetarg na dwie części zamówienia, ponieważ 

wpływające oferty uznaliśmy za wysokie. Myślę, że uda nam się sumarycznie zaoszczędzić 

niż w latach poprzednich. Odbył się przetarg na przewóz uczniów na rok szkolny 2015/2016 

za sumę 99 tys. zł - Serwis Samochodowy Sp. z o.o.. W tym roku szkolnym naszą młodzież 

szkolna dowożą jest 3 pojazdy w tym jeden nasz smyk. Z mojej wiedzy wynika, że jest już 

wszystko dograne. Jedynym zadaniem jest to, że do końca tygodnia maja doposażyć w 

kolejne pasy bezpieczeństwa. Wszystkie przewozy realizowane są z opiekunami. Przewóz 

dzieci jest realizowany na liniach regularnych i dzięki temu mamy tańsze przejazdy z uwagi 

na to, że linie te uzyskują dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na te 

przejadę. Udała nam się z oszczędności (powodziowe) rozstrzygnąć przetarg na odbudowę 

drogi wokół oczyszczalni ścieków: wybrano JPRD, za 143 tys. zł. Zapewnione mamy już 

naprawę Orlika: nawierzchnię i piłko chwyty (razem ponad 12 tys. zł) - Trwa próba 

rozwiązania oferty na obsługę bankową jesteśmy w nadziei, że taką ofertę złoży firma 

Monetia i nie będzie utrudnień dla mieszkańców - czekamy. 

Infrastruktura: 

Zakończona i rozliczona inwestycja muru oporowego na drodze Trzcińsko-Janowice oraz 

droga w Radomierzu- odbudowana i rozliczona droga w Komarnie -fragment drogi do PGR- 

zgłoszona do odbioru. Cały czas trwa zagospodarowywanie Wyspy na Stawie przy Zielonej 

Dolinie: trwa naprawa pomostu. Zdemontowany maszt pomiaru wiatru na oczyszczalni 

ścieków: lokalizacja proponowana pod maszt radiowy PKP (w międzyczasie negatywna 

decyzja wojewody, co do lokalizacji masztu PKP w centrum Janowic) Maszt ten zostanie 

postawiony na działce 361 w Trzcińsku. Działki ościenne to 98/2 i 171/2 w obrębie przy 

betonowego wiaduktu kolejowego. Uważam, że jest to bardzo dobre miejsce na lokalizację 

tego masztu.  

Sprawy gospodarcze: 
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Mimo urlopów całą masę udało się prac zrealizować tj: konserwacja placów zabaw w 

Komarnie, Trzcińsku (w tym naprawa ogrodzenia-prośba radnej) i Radomierzu. Dokonano 

wymianę desek w kładce miedzy ul. Nadbrzeżną a ul. Chłopskiej w Janowicach Wielkich. 

Zamontowane zostało ogrodzenie na skarpie za klubem w Trzcińsku mające zapobiegać 

dostawaniu się dzieci na dach. Naprawiliśmy przyczółek i bariery ochronne na przepuście na 

ul. Nadbrzeżnej w Janowicach Wielkich. Zamontowano 6 szt. nowych koszy ulicznych (w 

tym 5 w Miedziance i 1 w Trzcińsku) Odmalowano nasze ujęcie wody. Pomalowano 

przystanki w Trzcińsku (prośba radnego). Zakupiliśmy z naszych pieniędzy budżetowych 

zgrzewarkę elektrooporowej do rur plastikowych i PCV. (6 tys. zł) - czekamy na dostawę 

Uratowaliśmy 1 umierającego psa przywiązanego do drzewa w Radomierzu - weterynarz nie 

pobrał opłaty za usługę.    

Oświata i sprawy społeczne: 

Przygotowanie do roku szkolnego 2015/2016 przedstawi Pan Dyrektor Wiśniewski, ale mogę 

powiedzieć, że dokonano kawał dużej roboty dzięki zaangażowaniu się pracowników 

szkolnych jak również gminnych. Odbyły się eksmisja dwóch dłużników do mniejszych 

lokali mieszkalnych z uwagi na przesiedlenie mieszkańców z Radomierza 3a w 3 inne miejsca 

budynek nr 3a jest w złym stanie technicznym. Powołano komisję do szacowania strat 

rolnych: 6 rolników poszkodowanych przez suszę (prace komisji w trakcie) 

Odbyło się referendum ogólnokrajowe - brak jakichkolwiek oznak kampanii i 7% frekwencji 

w gminie. 

Promocja, imprezy, sport: 

Rozwiązaliśmy umowę z GLKS na realizację zadania publicznego (rozgrywki piłki nożnej) i 

złożyliśmy wniosek na dofinansowanie w mniejszym zakresie w związku z likwidacją jednej 

sekcji wiekowej (kopie pisma przekazano państwu przez biuro Rady Gminy) dofinansowanie 

gminy mniejsze o 9 tys.zł. 

Trwa współpraca z LGD: spotkania konsultacyjne przed nową perspektywą finansową i nową 

Lokalną Strategią Działania. Odbyły się festyny Janowianki oraz festyn sołecki w Trzcińsku i 

Komarnie. Wójt pogratulował nowo wybranym sołtysom za odwagę i zaangażowanie się w 

organizacji festynów w swoich miejscowościach. 

Odbył się teatralny ewent. w Miedziance - przy pomocy m.in. Gminy oraz wernisaż 

trzcińskiej malarki Elżbiety Tabaszewskiej w wieży w Radomierzu 

Sprawy wewnętrzne Urzędu Gminy 

Przyjęto 4 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy na kolejny prawie 3-miesięczny okres 

(potrzeby większe, ale brak środków) a dofinansowania z PUP są dużo gorsze niż poprzednio. 

Poszukiwana jest pomoc administracyjna ds. gospodarki mieniem gminnym i gospodarki 

mieszkaniowej- ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej.  Zakończyła się kontrola 

WIOŚ dot. prawa miejscowego w zakresie zasad odbioru i zagospodarowywania odpadów - 

pozytywnie są wnioski pokontrolne jedna rzecz nieujęta jest ewidencji będziemy musieli 

odpisać. Korespondencja przychodząca 1377 pism wychodząca 963 pisma. Odwiedziło mnie 

około 30 mieszkańców w sprawach różnych. Ja brałem udział w spotkaniach ( konwent 

Wójtów, burmistrzów i prezydentów w wielu spotkaniach na placach budowy z 

wykonawcami prac, na bieżąco z Panią poseł Czernow, Ministrem Spraw Wewnętrznych, 

Duchem Gór, starostami itd.: 

Odnośnie dzierżawy sklepu w Trzcińsku powiedział, że w gminach ościennych jest tak: 

Jeżów Sudecki - brak takiego obiektu, Marciszów brak obiektu, Wojcieszów 4, 92m
2
, 

Mysłakowice 6, 11m
2
 brutto, Trzcińsko 7, 10 m

2
 - nie odbiegamy jesteśmy wyższą stawką niż 

ościenne gminy. Odnośnie apteki przy ul. 1 Maja 25 mam zobowiązania apteki wobec gminy 

i zobowiązania gminy wobec wspólnoty ( za aptekę) tj:  

Zobowiązania apteki wobec gminy: podatek od nieruchomości 218 zł - miesięcznie, 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 34, 44 zł - miesięcznie, czynsz użytkowy 454, 33 zł 

miesięcznie, centralne ogrzewanie 357, 7 miesięcznie, abonament za wodę 9, 16 zł 

miesięcznie, woda stawka zmienna. Apteka razem do gminy wpłaca miesięcznie 1073, 63 zł + 
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woda. Natomiast zobowiązania gminy wobec wspólnoty za aptekę łącznie wynosi 673, 17 zł 

miesięcznie. Dementuję zgodnie z wiedzą, która posiadam, że dopłacamy do funkcjonowania 

apteki jest to nadwyżka 400, 46 zł w tym jest podatek od nieruchomości 218 zł - i z tego 

wynika, że 182, 46 zł apteka nam płaci za najem i dzierżawę tego pomieszczenia więcej niż 

my płacimy wspólnocie. Zobowiązania gminy wobec wspólnoty za aptekę wynoszą za 

fundusz remontowy 55, 20 miesiecznie4, opłatę eksploatacyjną 89, 15 miesięcznie, centralne 

ogrzewanie 462, 58 miesięcznie, zarząd 66, 24 miesięcznie. Niepokojące jest to, że po 

wymianie kotła i po zamontowaniu pompy cały czas koszt związany z ogrzewaniem 

wspólnoty wzrastają. Za bibliotekę płacimy do wspólnoty 1174, 93 zł miesięcznie za świetlicę 

1085, 21 zł miesięcznie. Faktycznie może nie miesięcznie mamy zaległości, ale proszę 

powiedzieć gdzie mamy szukać tych pieniędzy w budżecie gdzie mieszkańcy zalegają nam 

milion złotych opłaty związane z mieszkaniem. Staramy się nie zaniedbywać opłat do tej 

wspólnoty.  

Otwarcie dyskusji 

Radny Piotr Lesiński - zapytał odnośnie podziału odśnieżania jak zostało to podzielone. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że mamy osobno Komarno i osobno Radomierz 

Janowice podzielone są na Mniszków -Miedzianka i część Janowic a czwarta część to część 

Janowic z Trzcińskiem. Jak to się sprawdzić to na dzień dzisiejszy nie mogę nic powiedzieć? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - zapytała odnośnie Klubu Sportowego 

GLKS„ Rudawy”, która dostała dotacje na swoje działanie w związku z zamknięciem jednej 

sekcji wiekowej czy część tej dotacji została zwracana i jeżeli tak to jak jest plan 

wykorzystania w gminie.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - - powiedział, że już powiedziałem, że dofinansowanie ze 

strony gminy będzie mniejsze o 9 tys.zł. Na co będzie wykorzystane to mamy całą masę 

przemyśleń musimy szukać pieniędzy na miesięczną spłatę 60 tys zł do Ministerstwa 

Finansów, może kilka punktów świetlnych zobaczymy jak to wszystko się poukłada. Jeszcze 

nie znamy ostatniej decyzji ministerialnej i nie wiemy, co się wydarzy i możemy jeszcze nie 

raz dokonywać przebudowy budżetu gminy.     

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Ad.5.     Informacja o podjętych uchwałach na VIII i IX sesji Rady Gminy.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - odczytała informację o podjętych 

uchwałach na VIII sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gminy na VIII sesji Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich podjęła 9 uchwał.  Odczytała również informację o podjętych 

uchwałach na IX sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gminy na IX sesji Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich podjęła 4 uchwały 

 

                                                                                                                        -załącznik Nr 12 - 

   

Ad.6. Omówienie informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2015    

roku. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że szczegółowo informację przedstawił na 

posiedzeniu Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalnej, która odbyła się  14.09.2015r, na 

którym to zostały zauważane pomyłki jak również niezbyt dobrej, jakości ksero 

sprawozdania, z GZS im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich i wobec tego 

przedstawiłem państwu papierowe autopoprawki. Następnie już z autopoprawkami omówił 

szczegółowo sprawozdanie poszczególne działy, paragrafy tabele i rozdziały. Sprawozdanie z 

przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2015roku 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 
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narkomanii.  Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań, aby w sytuacjach nie zrozumiałych 

bądź zawiłych zadawali pytania.  

                                                                                                                        -załącznik Nr 13 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski - 

powiedział, że na posiedzeniu komisja po zapoznaniu się z informacją z przebiegu 

wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice 

Wielkie za I półrocze 2015 roku. i złożonych wyjaśnień i zapytań radnych komisja nie 

wniosła zastrzeżeń. 

Otwarcie dyskusji 

Radny Stanisław Tatarzyn - zapytał odnośnie podatku od nieruchomości str.5 skutki 

obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości oraz udzielonych ulg na łączna kwotę 

19.844,00 zł, ale jak sumuję podatek od nieruchomości -osób fizycznych i osób prawnych to 

łączna kwota wynosi 47 074, 86 zł- gdzie jest błąd.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - przeprosił i powiedział, że górna stawka podatku od 

nieruchomości jest na łączną kwotę 47 074, 86 zł 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - stwierdziła, że informacji z przebiegu 

wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice 

Wielkie za I półrocze 2015 roku z naniesionymi autopoprawkami została przyjęta przez radę 

do wiadomości.  

Ad.7.Informacja Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie przygotowania Gminnego  

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

2015/2016. 

Dyrektor Szkoły Mirosław Wiśniewski -w roku szkolnym 2015/2016 w Gminnym Zespole 

Szkół im Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich będzie uczęszczało 272 uczniów w tym 

198 uczniów w Szkole Podstawowej, 74 uczniów w Gimnazjum. Liczba oddziałów w roku 

szkolnym 2015/2016 w GZS to 12 w tym 9 oddziałów w Szkole Podstawowej, 3 oddziały w 

Gimnazjum. Liczba sześciolatków w roku szkolnym 2015/ 2016 - 33 uczniów. 

W związku z tym, że przedszkole oddaje nam wszystkich sześciolatków tworzymy dwa 

oddziały klasy pierwszej w pierwszym oddziale klasy I będą uczęszczać sami sześciolatki a w 

oddziale II będą uczestniczyć najstarsze sześciolatki wraz z siedmiolatkami z uwagi na to, że 

nie możemy tworzyć grupy z 25 uczniów. Od wczoraj weszło rozporządzenie, że o ile 

zwiększa się ilość uczniów to trzeba zatrudnić asystenta. Odnośnie kadry liczba nauczycieli 

zatrudnionych w roku szkolnym 2015/2016 - 24 w tym 22 pełnozatrudnionych, 1 nauczyciel 

zatrudniony na 10/18 etatu, 1 nauczyciel zatrudniony na 4/18 etatu. Nowo zatrudniony 

nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna Kl. I SP 18/18 etatu, katecheta 14/18 etatu, anglista 

9/18 etatu. 5 pracowników administracyjnych tj: sprzątaczki, kucharki i intendentka oraz 9 

pracowników obsługi. Odnośnie zatrudnienia anglisty jest to rok wiodący nauki angielskiego. 

Mamy 3 pracownie 12 stanowiskowe w tym 1 pracownię w SP z pełnym wyposażeniem w 

komputery. Zgodnie z wytycznymi zajęcia informatyczne muszą być podzielone na grupy z 

uwagi na to, że jeden uczeń siedzi przy jednym komputerze. Nowości w roku szkolnym 

2015/2016 jest bardzo dużo w zakresie dożywiania i sklepiku szkolnego, w którym to należy 

wyeliminować jedzenie śmieciowe ( chipsy, frytki, słodycze napoje słodkie itd.) Znając 

uczniów na przerwach będą korzystać ze sklepu, który jest 50 m od szkoły. 

Odnośnie dowożenia w roku szkolny 2015/2016 będzie obsługiwała inna firma niż do chwili 

obecnej jest to firma, RO - KO- KO posiadająca 3 pojazdy w tym jeden nasz smyk. Z mojej 

wiedzy wynika, że jest już wszystko dograne. Jedynym zadaniem jest to, że do końca 

tygodnia mają doposażyć w kolejne pasy bezpieczeństwa. Wszystkie przewozy realizowane 

są z opiekunami i w związku z tym będą w stanie zabrać wszystkie dzieci równocześnie 

łącznie z maluchami. Dzieci nie czekają na zajęcia lekcyjne więcej niż pół godziny. Z uwagi 

na liczebność małych dzieci musieliśmy dokonać adaptacji części najstarszego budynku - 
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oddzieliliśmy drzwiami gdzie starsi nie będą mogli wejść do maluchów. Spora liczba uczniów 

korzystać będzie za świetlicy i zmuszeni byliśmy utworzyć jedną dodatkową świetlicę. 

Obecnie mamy 4 świetlice. Świetlica dla klas I - III będzie niezależna i po południu stołówka 

będzie też przeznaczona na świetlicę. Problemów lokalowych nie mamy. W ramach funduszy 

dokonaliśmy remontów, odświeżeń pomieszczeń po przez malowanie. Dyrektor Przedszkola 

bez płatnie wynajmowała pomieszczenia od szkoły w ubiegłym roku było to 3 pomieszczenia 

a w chwili obecnej oddała mi dwie sale lekcyjne a ja w zamian dałem jedno duże 

pomieszczenie na parterze. W tej chwili mogę powiedzieć, że jesteśmy w pełni przygotowani 

do roku szkolnego. Odnośnie stołówki to można powiedzieć, że liczba uczniów stale rośnie. 

Ze stołówki szkolnej korzystają dzieci z przedszkola gdzie wydaje się trzy posiłki a 

uczniowie ze szkoły korzystają wyłącznie tylko z obiadu. W ubiegłym roku wydano ponad 

160 obiadów. Dyrektor dodał, że rok 2015/2016 będzie rokiem otwartej szkoły. Ponadto 

zaprosił już wszystkich radnych na piknik rodzinny, który odbędzie się 29.09.br pod nazwą 

„rycerski na zamku Camelot” Powiedział też, że od 1 października wchodzi system zajęć 

pozalekcyjnych wobec tego na pewno odwoź dzieci popołudniowy będzie zmieniony. 

Odnośnie zajęć pozalekcyjnych to są to zajęcia korekcyjne zajęcia wspomagania, zajęcia z 

dziećmi z orzeczeniami gdzie w IV klasie mamy 3 uczniów, terapia pedagogiczna.  Mamy 

również grupę uczniów uzdolnionych i takich, którzy chcą realizować swoją pasję.  W tym 

roku wprowadzamy też dla wszystkich gry w szachy myślę, że daje wiele dobrego 

otrzymaliśmy odpowiednie zestawy tablic plansz. Będą również zajęcia ekologiczne, 

matematyczne, teatralne, plastyczne, językowe, sportowe itd. Nadmienił, że nasi uczniowie 

dostali mistrzami dolnego śląska z zajęć BERDE tak, że efekty są zadawalające. Dodatkowo 

podzielił się miłą sprawą a mianowicie 6-8.09 Br nasza uczennica klasy III gimnazjum 

Martyna Jońca odbierała stypendium ufundowane przez fundację im. Jerzego 

Szmajdzińskiego w Warszawie odebrała nagrodę 1000 zł rozbite na 10 miesięcy tj: 100 zł 

miesięcznie. Jest to drugi stypendysta ( dwa lata temu gra w szachy).  Odnośnie zagrożeń to w 

chwili obecnej nie widzimy takowych. Szkoła przekazała jedną dużą salę dla przedszkola, 

ponieważ nadal w przedszkolu jest liczba dzieci dość spora. Na parterze szkoły jest grupa 

dzieci 5 letnich w pobliżu stołówki. Zawsze przy omówieniu, jakiego kol wiek zagrożenia 

mówię o ewakuacji i nie jest to sprawa prosta. Przedszkole jest na ostatnim piętrze i jako 

dyrektor szkoły mam obowiązek regulowania ewakuacji i aż się boję, ponieważ mają odbyć 

się ćwiczenia. Maluchy są takie małe, że nie są w stanie opuścić sami szkołę. Dzieci szkolne 

pokonają drogę ewakuacyjna, ale przedszkolaki nie. Powiedział, że przed zadawaniem pytań 

chciałbym złożyć podziękowania dla radnego Piotra Lesińskiego dokonał zakupu sprzętu 

sportowego na kwotę 1800 zł i przekazał uczniom i w związku z tym w państwa obecności 

chciałbym podziękować i mam nadzieje, że ten sprzęt będzie służył jeszcze lepszym wynikom 

i osiągnięciom sportowym.  

Aplauz  

Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. 

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że już na wstępie zadeklarowałem, że wszystkie diety 

przeznaczę na zakup sprzętu sportowego do szkoły.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski - 

powiedział, że na posiedzeniu w dniu 26.08.br. komisja obradowała w szkole bez zastrzeżeń 

przyjęła informację Dyrektora Szkoły po wyjaśnieniu nie wniosła zastrzeżeń. Najwięcej pytań 

i wątpliwości było odnośnie dowozu dzieci. 

Otwarcie dyskusji  

Radny Dariusz Podkański - zapytał odnośnie bezpieczeństwa ewakuacji maluchów przez 

starszą młodzież.  

Dyrektor Szkoły Mirosław Wiśniewski - ja nie mogę angażować dzieci do ewakuacji 

zaangażowani są pracownicy administracyjni.   

Radny Dariusz Podkański - zapytał czy są wyznaczone miejsca dowozu dzieci. 
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Dyrektor Szkoły Mirosław Wiśniewski - uczniowie wsiadają i wysiadają na terenie szkoły 

powiedział też, że wiemy gdzie i w którym miejscu będą odbierane i dowożone dzieci. 

Odnośnie dużego autobusu jadącego z Jeleniej Góry przez Radomierz będzie zabierał również 

mieszkańców w ramach wolnych miejsc w autobusie.  Pani( Kościuk, Rusnak Włoch) są 

opiekunkami w autobusie to w pełni zapewnia przewoźnik. Dodatkowo powiedział, że bilety 

miesięczne będzie miał opiekun, ponieważ dzieci gubią te bilety oraz chroni nas też od 

ucieczek szczególnie gimnazistów z lekcji.  Podkreślił, że te kursy przywozowe poranne są 

utworzone pod kątem naszych dzieci. W mojej opinii nie widzę zastrzeżeń. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że dla bezpieczeństwa naszych dzieci 

zażądaliśmy, jako wymógł dodatkowy zamontowania pasów dla każdego miejsca w 

autobusie. 

Radna Anna Skotarek - zapytała ilości uczniów odwożonych do Radomierza i Komarna, 

ponieważ autobus ten biały po rozmowie z kierowcą powiedział mi, że jest za długi i z 

Radomierza dolnego nie może wyjechać na drogę 3 nie mieści się na zakręcie on wraca i 

powrotem jedzie na Maciejową i dopiero na Komarno dzieci narzekają, że jest im niedobrze, 

że boli ich głowa itd. 

Dyrektor Szkoły Mirosław Wiśniewski - powiedział, że łącznie przywożonych jest 40 

uczniów i wszyscy w autobusie mają miejsca siedzące. Odnośnie trasy, którą Pani 

przedstawiła nikt takiego faktu nam nie zgłaszał, ale wyjaśnimy to i przedstawimy na 

zebraniu rodziców. 

Radna Anna Skotarek - powiedziała, że nie podoba się jej stosunek kierowcy do dzieci i 

swojej pracy tzn.: krzyczy na dzieci poza tym dzieci jeszcze nie usiądą w autobusie nie 

mówię już tu o zapięciu pasów a kierowca już rusza z miejsca. 

Dyrektor Szkoły Mirosław Wiśniewski - rozmawiałem z opiekunkami i wyjaśniałem im, 

jaka jest ich rola. To one są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i opiekunka daje znać 

kierowcy, że można jechać. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dzieci a szczególnie gimnazjaliści 

nie słuchają opiekunek. Bardzo proszę o zgłaszanie wszystkich problemów do szkoły jak do 

tej pory są to pierwsze sygnały.    

Radny Jan Popławski - powiedział, że opiekun powinien wyjść z autobusu i pojedynczo 

puszczać dzieci, aby w sposób spokojny zajmowali swoje miejsca i zapieli się pasami i 

dopiero może ruszyć autobus. A rzeczywistość jest taka, że dzieci pchają się wszyscy na raz 

nie patrząc, że jest jakiś uczeń słabszy lub mniejszy.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że jak przyjmował obsługę PKS Kamienna 

Góra to te same problemy były. Przyjmuje wasze uwagi i zostanie to sprawdzone i omówione. 

Powiedział też, że nie da się pogodzić petycji próśb żeby ich dzieci jeździły za pięć ósma a 

nie o siódmej dziesięć, bo za wcześniej wstają. Nie da się pogodzić z tempem, który musi 

dotrzymać kierowca. Może zadecydujemy, że wszystkie kursy będą zaczynać się o pół 

godziny wcześniej żeby kierowca zatrzymał się zgasił silnik żeby opiekun wyszedł i ustawił 

dzieci w kolejkę i wychowywał. Powiedział, że nie opiekunka ani kierowca są do 

wychowywania dzieci jest to kwestia wyniesiona z domu.  Ja dokładam wszelkich starań żeby 

te przewozy były bezpieczne robi to też dyrektor szkoły przyjmujemy dzisiejsze wasze uwagi 

i taki wniosek jest do przemówienia i do przeanalizowania o zmianie godzin. 

Dyrektor Szkoły Mirosław Wiśniewski - powiedział, że odnośnie wychowania dzieci 

państwo też macie swoje zdanie. Powiedział, że dowożenie jest super komfortowe jest 

opiekun dzieci dowożone są na boisko szkole. Proszę zwrócić uwagę na dojeżdżające dzieci 

w mieście gdzie nie ma zapewnionej opieki. Patrząc na realia to ten system u nas nie jest zły. 

Odnośnie uczniów to powiem na koniec, że są uczniowie, którzy nie słuchają nauczycieli, 

dyrektora niestety taką mamy młodzież mam grupę, która wysłana została do gimnazjum dla 

dorosłych mam szereg wniosków w sądzie rodzinnym odnośnie wychowania. Przykro 

stwierdzić, ale takie są teraz czasy. Rodzice przychodzą do szkoły i mówią, że nie panują nad 

swoim dzieckiem.  
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Radny Piotr Lesiński - powiedział, że każdy powinien zająć się swoją pracą i wykonywał ją 

bardzo dobrze. O ile kierowca zajmie się swoją pracą i powita uśmiechem dzieci i opiekunka 

otwierając drzwi powita ich i zaprosi do wsiadania to jest to tylko kwestia dopracowania i 

wywiązania się z powierzonej pracy. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

 

Przerwa 12:30-12:45 

 

Ad.8.Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich za rok 2014   

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak powiedziała, że 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 2014 roku  

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, że w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku oświadczenia 

majątkowe za 2014 rok złożyło 15 radnych.  W przypadku 7 radnych nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości w przypadku 4 radnych wystąpiły nieprawidłowości materialne i 

w przypadku 4 radnych stwierdzono formalne. Powiedziała, że w związku z 

nieprawidłowościami Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 10 

lipca 2015 roku AP/ 4027-10/M/2015 skierowanym do 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 2015 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie w/w pisma skierował do radnych informacje o 

złożeniu korekty lub wyjaśnień do oświadczeń majątkowych. 

Pytań nie stwierdzono 

 

Ad.9.     Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z realizacji 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - powiedziała, że zgodnie z 

planem pracy od ostatniego sprawozdania odbyła posiedzenia w zakresie: 

-Weryfikacja pracy sołtysów i rad sołeckich w kadencji 2011-2015 oraz kontrola 

wydatkowania funduszy sołeckich za rok 2014 r 

-Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2014 i sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia 

bądź nieudzielenia absolutorium za rok 2014 

-Kontrola realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg 2014/2015 (skargi 

mieszkańców)    

 - Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2012-2014; kryteria 

przyznawania zasiłków i pomocy rzeczowej. 

Powiedział też, że kopie tych protokołów państwo otrzymaliście wraz z załącznikami i 

uwagami Wójta Gminy Janowice Wielkie. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w 

sprawach zawiłych bądź niezrozumiałych.    

                                                                                                      -załącznik Nr 15,16,17,18-  

Otwarcie dyskusji 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zapytał odnośnie protokołu z VI posiedzenia Komisji 
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Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - odnośnie opiniowania 

wykonania budżetu za rok 2014 był sporządzony wniosek wraz z opinią komisji i przesłany 

do RIO, na który otrzymaliśmy pozytywną opinię. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

 

Ad.10.Podjecie uchwał 

       10.1. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla  

                  przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice  

                  Wielkie. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - przeczytał projekt uchwały.   

 

                                                                                                                         -załącznik Nr 19- 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 3 głosami „za” 3 głosy „wstrzymuję się” ( A. 

Kozak, P. Gołębski, P. Lesiński) głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły. W trakcje dyskusji 

wystąpiła ta stawka 25% czy naprawdę naszą gminę na to stać.  

Otwarcie dyskusji  

Radny Radosław Czaja - powiedział, że na terenie gminy z ulgi de-minimis korzysta tylko j 

eden przedsiębiorca i w związku z tym czy został zaproszony przedstawiciel tego zakładu.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że jest tylko jeden przedsiębiorca, który 

spełnia te warunki i po odbytym posiedzeniu Komisji Budżetowej został zaproszony.  

Przedstawiciela nie ma, ale Dr. Schneider przesłał pismo ( ksero pisma skarbnik przekazał 

wszystkim radnym) 

 

                                                                                                                         -załącznik Nr 20- 

Radny Dariusz Podkański - zapytał czy mamy wiedzę ile Dr. Schneider przekazał na rzecz 

naszej gminy.  

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że w projekcje uchwał jest 25 % z tego zakład deklaruje 

wsparcie  36.000 zł dla jednostek oświatowych, społecznych i kulturalnych i wyliczyliśmy, że 

o ile przyznamy 20% tej zniżki to i tak nam nic nie da, bo zyskamy 32 000 zł a otrzymujemy 

36.000 zł. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - firma Dr. Schneider przed inwestycją za nim 

wybudowała ta halę przekazała 2014 do budżetu gminy ponad 455 tys.zł a w 2015r po 

oddaniu hali przekazała ponad 642 tys zł..Wzrost powyżej 187 tys zł. W przypadku 

wprowadzenia tej uchwały ubytek w budżecie około 162 664, 00 zł. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że przedstawiony jest państwu list intencyjny i 

ja będę dążyć do podpisania umowy dżentelmeńskiej zapewniam, że będziemy patrzeć na tą 

pomoc de-minimis i będziemy skłonni przychylić się do tego w momencie, kiedy umowę o 

dofinansowaniu bądź sponsoringu naszej szkoły, przedszkola i dwóch klubów sportowych. 

Chcielibyśmy żeby Dr. Schneider poczuł się bardziej janowicki a nie jeleniogórski. Udało się 

wstępnie wynegocjować 36 tys.zł w skali roku z przeznaczeniem na sport i potrzeby szkoły i 

przedszkola. Potrzymać i zachęcić kolejnych inwestorów ja będę prosił o zrozumienie i 

poparcie mojego działania. Zależy mi na tym żeby jak najwięcej mieszkańców tam 

pracowało. Na dzień dzisiejszy pracuje tam 100 mieszkańców Gminy Janowice Wielkie.  

Było wiele prób, ale niestety niektórzy mieszkańcy nie sprawdzają się w powierzonej pracy. 

Ja chcę dbać o budżet gminy, ale też chcę pomóc przedsiębiorcom na naszym terenie.  

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że cieszymy się, że na naszym terenie mamy już jeden 

zakład, który korzystał już z ulgi, 2011r. jak to się ma w innych gminach w strefie 

kamiennogórskiej. 
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Wójt Gminy Kamil Kowalski - my tu rozmawiamy tylko o zwolnieniu z nowych budynków 

tej nowej hali. Podatek, na który weszli w 2011 roku będzie do nas nadal wpływał. Natomiast, 

że w podstrefach i strefach ekonomicznych są udzielane takie ulgi zwolnienia to jest to rzecz 

standardowa i naturalna. W woj: dolnośląskim jest gmina, która ma mocno rozbudowaną 

strefę i Wójt poszedł na wojnę, kasując wszelkie tego typu uchwały i tego typu pomoc. Tak 

jak mówiłem już na komisji, że gdyby się jakieś dramaty wydarzyły to zawsze można podjąć 

uchwałę, która tą pomoc de-minimis będzie likwidować.  

Radny Dariusz Podkański - odniósł się, do § 10 tj: w przypadku otrzymania w trakcie roku 

podatkowego pomocy ponad dopuszczalną wielkość, przedsiębiorca jest zobowiązany do 

zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę.  Proszę powiedzieć, kto ma nad tym nadzór. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski- organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia 

kontroli ponadto muszą składać oświadczenie o łącznej kwocie pomocy przewidzianej w 

ramach środków pomocy i nie może przekroczyć 200.000 euro. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - oni muszą ewidencjonować i powiadamiać wszystkie strony, 

dzięki którym z takiej pomocy de-minimis korzystają żeby realizować te przepisy. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przed przystąpieniem do głosowania 

oznajmiła, że projekt uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeczytany 

przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do głosowania 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 X / 44/2015 

 

         10.2. utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do  

                  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   

                  zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że w SP ZOZ Zespół Profilaktyki i 

Rehabilitacji w Janowicach Wielkich przebywa stale ok. 80-90 pacjentów – jest to liczba 

wyborców, przy której co do zasady tworzy się obwód odrębny w celu przeprowadzenia 

wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

25 października 2015 r.                                  

                                                                                                                       -załącznik Nr 21- 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ 

przeciw ‘‘ nie wystąpiły.  

Dyskusji nie stwierdzono  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przed przystąpieniem do głosowania 

oznajmiła, że projekt uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeczytany 

przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do głosowania 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 X / 45/2015 
 

         10.3. wysokości opłaty targowej i jej inkasa. 
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Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -powiedział, że w projekcie uchwały określa się dzienną 

stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Janowice Wielkie: przy sprzedaży 

prowadzonej z samochodów, przyczep, platform, wozów konnych, straganów, stołów: 20, 00 

zł dziennie, przy sprzedaży prowadzonej w innych formach niż wymienione w lit. a): 15, 00 

zł dziennie. 

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej 

określona w ust. 1, stosuje się stawkę wyższą. 

 W sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest z powierzchni przekraczającej 10m
2
, opłatę 

pobiera się w podwójnej wysokości. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym 

dokonywana jest sprzedaż.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Wyznacza 

się inkasentów opłaty targowej:  

1) w sołectwie Janowice Wielkie –  

a) Małgorzata Szkaradek zam. w Janowicach Wielkich,  

b) Sylwester Szkaradek, sołtys wsi Janowice Wielkie, 

2) w sołectwie Komarno – Kinga Milancej, sołtys wsi Komarno,  

3) w sołectwie Miedzianka – Andrzej Brudziński, sołtys wsi Miedzianka,  

4) w sołectwie Mniszków – Jolanta Sudak, sołtys wsi Mniszków,  

5) w sołectwie Radomierz- Krzysztof Zawadzki, sołtys wsi Radomierz,  

6) w sołectwie Trzcińsko – Agata Brodziak, sołtys wsi Trzcińsko. 

Opłata może być wnoszona bezpośrednio na rachunek Gminy Janowice Wielkie. 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % pobranej przez inkasenta opłaty 

targowej. 

Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne w terminie do 5 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Janowice Wielkie. 

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną na festynach organizowanych jednostki 

organizacyjne i pomocnicze Gminy Janowice Wielkie, fundacje, stowarzyszenia i kościoły. 

 

                                                                                                                       -załącznik Nr 22- 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo i po naniesieniu poprawek. Komisja 

w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i 

głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły. Dodatkowo powiedział, że na komisji wysunięto wniosek 

żeby został opracowany szczegółowy regulamin o dokładnych warunkach handlowania.  

Otwarcie dyskusji 

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że dobrze wytyczone są zwolnienia z opłaty targowej 

festyny organizowane przez jednostki organizacyjne i pomocnicze, fundacje, stowarzyszenia i 

kościoły i w związku z tym uważam, że przy § 2 należałoby zapisać ostateczny termin 

płatności a widnieje zapis ( Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana 

jest sprzedaż) uważam, że na konto możemy dokonać wpłaty dzień wcześniej.   

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - o szczegółach, że są inne formy i opcje płacenia 

określi to zarządzenie Wójta, które będzie służyło, jako instrukcja dla inkasentów.  

Mecenas Janusz Konkol - uchwała musi być sformułowana i odpowiadać w ramach 

ordynacji podatkowej. O ile ktoś chce zrobić przedpłatę to nie ma przeciwwskazań. Ale w 

akcie normatywnym określenie terminu powinno być jednoznaczne, czyli, że jeżeli piszemy 

termin ostateczny to musimy się zastanowić, który jest ten nie ostateczny, dlatego proszę o 

pozostawienie zapisu bez dokonywania zmian.  

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że poprzedni zapis był bardzie wiarygodny Opłaty 

targowej należy dokonać nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia sprzedaży.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - całość uchwały została przejrzana przez RIO i w tej 

formie sformowania przedstawiliśmy państwu.  

Mecenas Janusz Konkol - zgodnie z wzorcem ustawowym z ordynacji podatkowej RIO 

kieruje się tym sformowaniem.  
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Skarbnik Gminy Robert Gudowski - RIO ten projekt uchwały konsultował i nie ma 

potrzeby im się sprzeciwiać i narażać.    

Dyskusji nie stwierdzono  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przed przystąpieniem do głosowania 

oznajmiła, że projekt uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeczytany 

przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do głosowania 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 X / 46/2015 
 

         10.4.zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że ponownie wracamy do uchwalenia 

przedmiotowej uchwały z uwagi na to, że po konsultacji RIO stwierdzono, że pobór w drodze 

inkasa za   podatki od nieruchomości od osób fizycznych, podatki rolne od osób fizycznych,  i 

podatki leśnego od osób fizycznych powinny być wprowadzone nazwiska i imiona 

inkasentów w poszczególnych sołectwach i tak jak było w uchwale o inkasentach opłaty 

targowej zostali wyznaczeni sołtysi oraz   Małgorzata Szkaradek zam. w Janowicach 

Wielkich.  

                                                                                                                       -załącznik Nr 23- 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo i po naniesieniu poprawek. Komisja 

w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i 

głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły.  

Dyskusji nie stwierdzono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przed przystąpieniem do głosowania 

oznajmiła, że projekt uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeczytany 

przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do głosowania 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 X / 47/2015 
 

        10.5. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015r. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - przeczytał treść projektu uchwały jednocześnie 

nadmieniając, że szczegółowo omówił i przedstawił na posiedzeniu Komisji Budżetu 

Infrastruktury Komunalnej, która odbyła się  14.09.2015r, Zwrócił się do radnych o 

zadawanie pytań, aby w sytuacjach nie zrozumiałych bądź zawiłych zadawali pytania.  

 

                                                                                                                       -załącznik Nr 24- 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ 

przeciw ‘‘ nie wystąpiły.  

Dyskusji nie stwierdzono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przed przystąpieniem do głosowania 

oznajmiła, że projekt uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeczytany 
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przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do głosowania 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 X / 48/2015 
 

         10.6. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. 

         10.7. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawił Protokół z posiedzenia Zespół ds. 

opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych powołany Uchwałą Nr 

VIII/36/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich w dniu 18 czerwca 2015 roku w składzie: 

1. Miłosz Kamiński 

2. Piotr Lesiński 

3. Bogusława Nestorowicz 

W dniu 01.Września 2015 roku ww. komisja na posiedzeniu dokonała weryfikacji zgłoszeń 

kandydatów na ławników. W wyniku weryfikacji Zespół stwierdza, że kandydaci na 

ławników sądowych spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001roku- Prawo 

o ustroju sadów powszechnych ( Dz.U.z 2015roku poz.133 z póź. zm.) Prezes Sądu 

Okręgowego w Jeleniej Górze na podstawie art.161§ 2 cytowanej ustawy poinformował Radę 

Gminy w Janowicach Wielkich, że Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło liczbę ławników do 

poszczególnego Sądu: 

 Rejonowych i Okręgowego na nowa kadencję 2016-2019.  

Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze łącznie 4 ławników, w tym do orzekania w sprawach 

z zakresu prawa pracy 2 ławników.  

Do Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze 3 ławników. 

Łącznie 7 ławników. 

Pomimo, że Rada Gminy w Janowicach Wielkich podała do publicznej wiadomości po przez 

stronę internetową jak również pisemne informacje o możliwości składania zgłoszeń 

kandydatów na ławników zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów 

powszechnych - stwierdza brak zgłoszeń.  

Zespół, ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych stwierdza, że do 

biura Rady Gminy w Janowicach Wielkich wpłynęło łącznie 6 zgłoszeń na ławników 

zgłoszonych przez Prezesa Sądu Rejonowego i Prezesa Sądu Okręgowego.   

2 karty zgłoszenia na ławnika sądowego do rozpatrywania spraw z zakresu prawa pracy  

1.Krystynę Ignaciuk 

2.Teresę Szkaradek - Roman 

oraz 2 karty zgłoszenia na ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze  

1.Irenę Bajek 

2.Irenę Dudziak 

2 karty zgłoszenia na ławnika sądowego do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 

1.Grażynę Krawiec 

2.Jadwigę Białek  

Jednocześnie Zespół informuje, że Rada Gminy w Janowicach Wielkich zgodnie z art. 162§ 9 

zasięgnęła informacji o kandydatach na ławników od właściwych organów Policji. Wg. 

przesłanej informacji w zakresie oceny kandydatów na ławników nie wniesiono żadnych 

uwag ani zastrzeżeń. Nadmienił też, że jedna kandydatka na ławnika do Sądu Rejonowego w 

dniu 02.09.2015 r złożyła rezygnację z swojej kandydatury.  

                                                                                                               -załącznik Nr 25,26,27- 

 



str. 15 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowe projekty uchwał omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jednogłośnie głosowała 6 głosami „za” głosy „wstrzymuję 

się” i głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły.  

Uwag i pytań nie stwierdzono  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - przeczytała regulamin pracy Komisji 

Skrutacyjnej powołanej w celu wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego 

w Jeleniej Górze 

                                                                                                                         -załącznik Nr 28- 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przystąpiła do głosowania nad 

przyjęciem Regulaminu i oznajmiła, że regulamin w sprawie przedmiotowej został w całości 

przeczytany przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do głosowania w czasie 

głosowania na sali obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania 

jawnego głosowało 10 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ 

nie wystąpiły ( Radny Piotr Gołębski nie obecny na sali obrad) 

Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej 

1. Piotr Lesiński - przewodniczący 

2. Sylwia Przedwojewska - członek 

3. Anna Skotarek - członek 

Komisja Skrutacyjna została przyjęta jednogłośnie. Komisja przystąpiła do pracy 

uzupełniając karty do głosowania poprzez wpisywania kandydatów na ławników Następnie 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Lesiński wyczytując każdego radnego z osobna 

każdy podchodził do urny wrzucając karty do głosowania. Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej Piotr Lesiński oznajmił, że po ustaleniu wyników tajnego głosowania wybrano 

ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze 

 1.Krystynę Ignaciuk 

 2.Teresę Szkaradek - Roman 

 3.Irenę Bajek 

do Sądu Okręgowego  

1.Grażynę Krawiec 

2.Jadwigę Białek  

                                                                                                                  -załącznik Nr 29,30- 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przed przystąpieniem do głosowania 

oznajmiła, że projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej 

Górze został w całości przeczytany przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do 

głosowania 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 X / 49/2015 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przed przystąpieniem do głosowania 

oznajmiła, że projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej 

Górze został w całości przeczytany przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do 

głosowania 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 X / 50/2015 
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         10.8. przygotowania przez Wójta Janowice Wielkie projektu uchwały dotyczącej 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i  

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - przeczytał projekt uchwały łącznie z naniesiona 

autopoprawka w § 2 

                                                                                                                       -załącznik Nr 31- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo i po naniesieniu poprawek. Komisja 

w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i 

głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły.  

Otwarcie dyskusji  

Radny Jan Popławski - zapytał czy ta uchwała ma być 12 miesięcy dostosowania czy to do 

grudnia - proszę jeszcze raz mi to naświetlić nie rozumie.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, jeżeli w tej uchwale rada określi, że 

maksymalna wielkość przy drogach ma określony wymiar to po tym okresie tj: 12 miesięcy 

większe reklamy nie mogą się znajdować.  Powiedział też, że rada gminy będzie ustalała 

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń na ulicach i nieruchomościach. Uchwały rady gminy będą 

określały gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich 

będą musiały być wykonane. Powiedział też, że uchwała weszła w życie 18 września 

2015roku, ale nie ma terminu ustalonego, do kiedy mamy.  

Radny Piotr Lesiński - zapytał czy my będziemy ustalać stawki za te reklamy. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że stawki maksymalne są ustalone. 

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że starczy popatrzeć na znak, który kieruje przy 

przejeździe na Browar w Miedziance jest dopasowany kolorystycznie i dostosowany do 

znaków drogowych a nie tak jak znak kierujący na korty tenisowe. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przed przystąpieniem do głosowania 

oznajmiła, że projekt uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeczytany 

przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do głosowania 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 X / 51/2015 
 

         10.9. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025 z perspektywą do roku 

2030. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - przeczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o 

zadawanie pytań w sprawie przedmiotowej 

                                                                                                                       -załącznik Nr 32- 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo na Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Komunalnej w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosami „za” głosy 

„wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły.  

Dyskusji nie stwierdzono  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -przed przystąpieniem do głosowania 

oznajmiła, że projekt uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeczytany 
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przeanalizowany i w związku z tym przystępujemy do głosowania 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 X / 52/2015 

 

Przerwa 14;50 - 15;00 

 

Ad 11/12 Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

                 Sprawy różne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - powiedziała, że Wójt odpowiedział na 

wszystkie złożone wnioski i interpelacje o ile są nowe wnioski to proszę o zgłaszanie.  

Radny Stanisław Tadrak - powiedział, ze otrzymał odpowiedź na złożony wniosek odnośnie 

remontu ul. Partyzantów i mogę stwierdzić, że jestem w pełni niezadowolony. Odpowiedź 

brzmi, że remont ul. Partyzantów możliwy jest po wykonaniu kanalizacji sanitarnej tej ulicy. 

Powiedział, że projekt budowlany jest częściowy i nieaktualny i  o ile nitka kanalizacyjna 

będzie prowadzona pod drogą to instalacja ta nie wytrzyma od ciężarów i ruchu samochodów.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że zlecone są nowe technologie i będziemy 

przeprojektowywać instalację.  

Radny Stanisław Tatarzyn - zapytał odnośnie budowy masztu na oczyszczalni ścieków.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - tak jak już powiedziałem proponowana lokalizacja pod 

maszt radiowy PKP zostanie postawiony na działce 361 w Trzcińsku. Działki ościenne to 

98/2 i 171/2 w obrębie przy betonowego wiaduktu kolejowego. Uważam, że jest to bardzo 

dobre miejsce na lokalizację tego masztu.  

Radny Dariusz Podkański - zapytał, do kogo należy drewniany most koło mojej posesji 

nadmienił, że most ten  jest uszkodzony. Druga sprawa to też koło tego mostu zginął kosz na 

szkło. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że ten most jest gminny. Mamy materiał i 

będziemy naprawiać. Most ten został zniszczony w 2012 roku, kiedy to była zamknięta droga 

przez Maciejową. Cyklicznie łatamy i uzupełniamy ten most. Odnośnie kosza sprawę 

przekażę dla pracownika i na pewno zostanie ponownie tam postawiony.  

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że na czerwcowej sesji poruszałem wiele spraw a teraz 

tylko przypomnę i powiedział, że przy okazji opiniowania kandydatów na ławników miałem 

okazje porozmawiać z Panem Sekretarzem. Miałem kilka wniosków złożonych w czerwcu a 

tu jest koniec września to już 3 miesiąc trwa sytuacja. Pierwsza sprawa to poruszałem sprawę 

szamb w Janowicach Wielkich wzdłuż Bobru, które wyciekają bezpośrednio bądź z 3 

komory. Prosiłem czy jest taka możliwość, aby pracownik Urzędu Gminy sprawdził czy te 

budynki są prywatne czy własnością gminy i czy te budynki posiadają szamba a może 

posiadają tylko są pełne zamulone zaniedbane itd. Otrzymałem odpowiedź od Sekretarza, że 

Urząd jak również pracownicy Urzędu nie są władni do przeprowadzenia takie kontroli. 

Powiedział, że takie pismo skieruje do ochrony środowiska. Mam pytanie czy takie pismo 

poszło i czy jest ktoś, kto może skontrolować te budynki. Sprawa następna dotyczyła śmieci i 

traktowania Bobru, jako miejsce wysypiska śmieci gałęzi, śmieci, opon, gruzu itd. 

Proponowałem zrobić krótką ulotkę i odcinek Bobru rozpoczynamy od ul. Partyzantów w 

stronę Trzcińska pozostawiając w skrzynkach pod domem w domu obojętnie żeby Bóbr nie 

traktować, jako wysypisko śmieci. My bierzemy udział w akcji sprzątania i w tej akcji bierze 

udział też Nowa Nadzieja Ośrodek Chrześcijański i usłyszałem, że Bóbr nie jest nasz. 

Robimy akcje sprzątania i ona płynie przez naszą miejscowość i należałoby zadbać o 

estetykę. Uważam, że taka ulotka pełni funkcje profilaktyki. Sprzątamy szlaki, które również 

nie podlegają pod naszą gminę, ale też sprzątamy mimo wszystko. Tutaj mieliśmy odmienne 

zdania. Następna sprawa to kosz na śmieci koło sklepu po byłej remizy w obecnej chwili tam 
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nie ma koszy na śmieci tylko kosz PCK, ale koło kosza jest wysypana kupa śmieci i 

pracownik sprawdza, że nie jest to odzież a firma Simeko nie zabiera, ponieważ tam nie ma 

pojemników na szkło i plastiki. Sprawę tą poruszałem w czerwcu nie ma odzewu. 

Otrzymałem odpowiedź, że mogłem zadzwonić do Gapińskiego ja, jako radny nie mam 

uprawnień, żeby nakazać pracownikowi uprzątnięcie tego terenu. Kolejna sprawa to sprawa 

stadionu sportowego Orlik sprawę tą również poruszałem z Panem Sekretarzem. Orlik 

niszczeje w oczach tam nagminnie spożywają piwo i inne alkohole. W obrębie Orlika są 

patyczki po lodach, pety, butelki kosze nie opróżniane.  A przecież jest gospodarz stadionu i 

pracownicy na Orliku. Ostatnia sprawa to państwo otrzymaliście pismo w sprawie Apteki 

tłumaczyłem, że jestem współwłaścicielem mieszkania w tej wspólnocie. Powiedział, że jest 

zdziwiony to, co Wójt przekazał na wstępie sesji, bo te kwoty, które Wójt podał w tabelce to 

ja je ująłem w piśmie. Uważam, że jest to coś nie w porządku te 647 zł, które gmina wpłaca 

za Aptekę do wspólnoty + czynsze, 440 które przedstawiłem w piśmie daje mi kwotę 1090 zł 

nic nowego się nie dowiedziałem. Po to wystosowałem pismo i po to byłem dwa razy u Pana 

Sekretarza, bo mnie wprowadzono w błąd i z tego powodu jest mi przykro. A w obecnej 

chwili dowiaduje się, że Apteka płaci łącznie miesięcznie płaci około 1070 zł i płaci tyle, o co 

mi chodziło od początku. Czy mnie ktoś specjalnie chciał wprowadzić w błąd? W tej chwili 

otrzymałem dopiero dokładne dane od dwóch miesięcy.  Ostatnia sprawa to na dzisiejszej 

sesji nie ma Pana sołtysa wsi Janowice i jestem ciekaw, jaka kwota wpłynie do budżetu 

gminy z tytułu opłat targowych a ciekaw jestem dla tego, że idąc na dzisiejszą sesję 

zauważyłem 5 stoisk handlowych. 

Radny Jan Popławski - powiedział, ze w ustawie śmieciowej widnieje zapis, że gminy 

prowadzą ewidencje zbiorników bez odpływowych w celu kontroli częstotliwości ich 

opróżniania oraz w celu opracowania planu sieci kanalizacyjnej z tego wynika, ze jakaś 

kontrola nad tymi szambami powinna być.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że mieszkańcy Komarna na bieżąco wzywani są 

do podłączania się do kanalizacji. Odnośnie budynków ok ulicznych przy Bobrze tym 

budynków gminnych i wspólnotowych jest w niektórych przypadkach gorsza niż w 

budynkach prywatnych. Dopóki nie unormuje budynków, które są własnością gminy to nie 

będę czuł się uprawomocniony żeby karać prywatnych dopóki sam nie będę czysty i 

budynków gminnych nie ogarnę to nie czuje prawa żeby ścigać prywatnych. Czekam z 

utęsknieniem na dokonanie kanalizacji tej części Janowic i w tedy będzie to wyglądało 

całkiem inaczej.  

Radny Dariusz Podkański - zapytał odnośnie szamba pod 15 w Trzcińsku   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - szambo jest zaprojektowane Pan Górnicki w tym tygodniu 

dostał do realizacji. 

Radny Piotr Lesiński - odniósł się jeszcze do zadłużenia gminy do wspólnoty 1 Maja 25 

Skarbnik powiedział, że jest 18 tys.zł a ja teraz sprawdzałem i jest 25.800 tys.zł. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - o ile znajdą się pieniążki to na pewno oddamy tym, co im się 

należy.   

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że regulują rzekę w kierunku Trzcińska są już koło 

państwa, Szwajglów zapytał, do jakiego momentu oni maja zamiar dojść. Ja zwracałem się do 

Pana, że o ile będzie możliwość to żeby nawieść ziemi koło mostu i wyrównać te tereny.. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - już kilkakrotnie mówiłem, że most ten nie jest ujęty w tej 

inwestycji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak, - pierwsza sprawa to sprawdzenie 

instalacji odprowadzającej wodę na fragmencie kostki przy ul. Sportowej na skrzyżowaniu z 

odnogą prowadzącą do Orlika, ponieważ w momencie, kiedy pada deszcz tam stoi woda i 

kratka w tym momencie nie spełnia swojego zadania. Druga sprawa składam wniosek o 

rozpatrzenie ustawienia progu zwalniającego na łączniku ul. Sportowej z ul. Nadbrzeżną. 

Wniosek ten składam po rozmowie z jednym z mieszkańców, który powiedział, że ta ulica 

stała się miejscem wyścigów przejażdżek szybkich użytkowników kładów, motocykli 
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samochodów rowerzystów. Trzecia sprawa to odnoszę się do otrzymania odpowiedzi na 

złożoną interpelację dotyczące oświetlenia we wskazanych przeze mnie miejscach odpowiedź 

z dnia 26.01.2015roku otrzymałam odpowiedź, że postawienie 10 lamp solarnych kosztowało 

by 100 tys.zł, czyli koszt jednej lampy 10 tys.zł taka otrzymałam odpowiedź. W odpowiedzi z 

dnia 13.08.2015roku jest mowa o kwocie 4, 5- 6 tys.zł a na ostatniej komisji gdzie 

omawialiśmy wykonanie budżetu odnośnie lamp postawionych w ubiegłym roku a płatność 

była w tym roku koszt lampy wynosił 3 873, 27zł. Proszę o rzetelność.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że sprawdzaliśmy i koszt jednej lampy mieści 

się w granicach 4 tys.zł. w zależności  od lampy  ceny są różne. 

Mieszkaniec Janowic Wielkich Bogdan Lesiński - powiedział, że jestem przedstawicielem 

wspólnoty mieszkaniowej 1 Maja, 25 ale równocześnie uważam, że ustawodawcy, którzy 

kiedyś ustali, ze kiedyś mogą powstać wspólnoty to jest to ratunek dla naszych domów, które 

są niektóre po niemieckie, w których należałoby zrobić wiele remontów. Wspólnota 

mieszkaniowa jakiś jest ratunek dla tych budynków oczywiście pod warunkiem wydawania 

pieniędzy ekonomicznie, która dotyczy wszystkich i wszyscy uczestnicy tej wspólnoty muszą 

wnosić wkłady, które są określone. Całą wspólnotę 1 Maja 25 prowadzi firma Jel- Pol musi 

być prowadzona księgowość transparentnie, bo współudziałowcem tej wspólnoty jest gmina, 

która ma 51% udziału.Muszą być zachowane wszystkie warunki tj; składki ZUS, podatki 

rachunki itd. To jakoś funkcjonuje i my w tej wspólnocie staramy się coś robić oprócz 

drobnych rzeczy, które są mniej widoczne na zewnątrz. Przeprowadziliśmy remont dachu 

gdzie było ( 9 warstw papy) Ten zapis poniemieckie na budynku daje obraz, jakie zaległości 

w tych remontach istnieją i co jeszcze trzeba zrobić. Myślimy o tym żeby zrobić elewację 

Problem jest w tym, że na wiosnę Pan Skarbnik nas poinformował, że zadłużenie wynosiło 17 

tys.zł tzn.: gminy w stosunku do wspólnoty. Na dzień 26 sierpnia br. zadłużenie wynosiło 

około 26 tys.zł. Bardzo proszę Pana Wójta i Skarbnika o wyrozumiałość nas, ponieważ 

musimy zakupić opał proszę o wykonywanie swoich obowiązków rozumiejąc wszystkie 

trudności, o których Wójt nam tu mówił. Ale my, jako wspólnota też musimy prowadzić 

swoją gospodarkę. Druga sprawa to w oświacie przepracowałem 42 lata, jako nauczyciel, jako 

administrator i jak zaglądam do szkoły, z której poszedłem na emeryturę i rozmawiamy na 

tematy wychowawcze to powiem, że świat się zmienił trudno jest porównywać.  Ja jestem 

przekonany, że o ile kierowca będzie czekał aż wszyscy usiądą w autobusie to młodzież 

będzie specjalnie opóźniała wyjazd autobusu, bo spóźnią się na lekcję. Pytam, co może 

kierowca i co może opiekunka znając reakcje młodzieży, jako może reagować są to sytuacje 

bardzo trudne. Kto ma te dzieci wychować nie tylko szkoła, ale rodzice? Ja zaproponowałbym 

rodzicom z Komarna żeby jeden z rodziców od czasu do czasu przejechał się tym szkolnym 

autobusem żeby się zorientować jak to wygląda i pomóc opiekunce nad tymi dziećmi 

zapanować. Ostatnia sprawa to pobieranie należności za handel uliczny. Ja jestem 

przekonany, że dotychczas nie zebraliśmy 50% należności od handlujących. Mam propozycję 

czy jeden z pracowników Urzędu Gminy, który jest za to odpowiedzialny wychodzi na 

schody urzędu i widzi czy ktoś handluje o ile nie to dzwoni do konsumu i pyta czy ktoś 

handluje i okaże się, że handel jest to podchodzi i pobiera opłatę. Nie widzę możliwości żeby 

państwo Szkaradkowie zbierali wszystkie należności z uwagi na to, że oboje pracują.  

Radny Jan Popławski - zapytał czy jest pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie jest pobierana i nie mamy podjętej w tym kierunku 

uchwały wyrażamy zgodę na zasadach dobrego partnerstwa.  

Więcej pytań nie stwierdzono. 

Ad.13. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak, zapytała czy są zapytania związane z 

tym punktem. 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Ad. 14. Przyjęcie protokołu z  VIII i IX sesji Rady Gminy. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak, zapytał, czy ktoś z radnych chciałby 

wnieść poprawki do protokołu z VIII sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła 

głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W 

czasie głosowania na sali obrad obecnych było 9 radnych. (Salę obrad opuścili radni: Anna 

Skotarek, Piotr Gołębski) W wyniku przeprowadzenia głosowania „za” przyjęciem protokołu 

było 9 głosów. Głosy „ przeciw” i głos ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły  

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

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak, zapytał, czy ktoś z radnych 

chciałby wnieść poprawki do protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła 

głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich. W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 9 radnych. (Salę obrad opuścili 

radni: Anna Skotarek, Piotr Gołębski) W wyniku przeprowadzenia głosowania „za” 

przyjęciem protokołu było 8 głosów. Głosy „ przeciw” nie wystąpiły 1 głos ‘’wstrzymuje 

się’’ ( Radosław Czaja) 

Protokół z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Janowice Wielkie został przyjęty większością 

głosów. 

Ad.15. Zamknięcie X sesji Rady Gminy. 

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

obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak o 16: 30 dokonała zamknięcia X sesję 

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

uczestnictwo w obradach.  

 

Protokołowała                                                                         Przewodniczyła  

Bogusława Nestorowicz                                            Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Insp. ds. Rady Gminy                                                          

i działalności gospodarczej                                                 Alicja Kozak   

 

 

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. 

 
 


