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BRG.0002.XIV.2016 
 

                            PROTOKÓŁ Nr XIV /2016 

                z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

                     z dnia 4 lutego 2016roku ( czwartek) 

                            Godz. 10
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 15 

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 XIV sesję Rady Gminy Janowice Wielkie 

– o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, Wójta Gminy Janowic 

Wielkich, Skarbnika Gminy, Mecenasa, Sekretarza Gminy, Sołtysów.  

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:  

1.Otwarcie XIV 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 XIII sesji Rady Gminy. 

6.Podjęcie uchwał w sprawie: 

6.1 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania       

      ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie  

6.2 zmiany Uchwały Nr XXI/145/2012Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28  

      grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

      Gminy Janowice Wielkie 

6.3 zmiany uchwały nr XXI/146/2012 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28  

      grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice  

      Wielkie i zagospodarowania tych odpadów  

6.4 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

      składanej przez właściciela nieruchomości 

6.5 ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w  

      Gminie Janowice Wielkie 

     6.6  zmiany uchwały Nr XIV/53/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27  

     listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów  

     6.7  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

            dla obrębu Komarno w gminie Janowice Wielkie 

     6.8  przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Janowice Wielkie z realizacji programu  

     współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  

            podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 
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    6.9   określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania  

            rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich oraz  

            niezbędnych dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów 

   6.10. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów,    

            dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie do postępowania     

            rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

   6.11. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 

  7.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2015roku 

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

  9.Sprawy różne. 

10 Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

11.Przyjęcie protokołu z  XIII sesji Rady Gminy. 

12.Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy 

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - nie widzę wobec tego to ja pozwolę sobie 

złożyć wniosek odnośnie zdjęcia z porządku obrad pkt 6 ppkt 6.5 w sprawie: ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Janowice Wielkie. Co do tej 

uchwały drodzy radni macie przedstawioną tutaj kolejną wersję do projektu uchwały? Zgodzę się 

tutaj z panem Mecenasem, że takie zwolnienia, które tutaj zostały zapisane nie mogą być natomiast 

w dniu wczorajszym i przedwczorajszym rozmawiałem z nadzorem Wojewody z panem, który 

opiniował tę uchwałę on wskazał mi kilka możliwości, w jaki sposób można by to było tak 

określić, aby ta uchwała była jak najbardziej niekrzywdząca dla organizacji pozarządowej, które 

stawiają tablice informacyjne przy drogach. Wobec czego chciałbym z dzisiejszego porządku 

obrad zdjąć i razem z Panem Wójtem na podstawie uzyskanych informacji opracować kolejny raz 

projekt tej uchwały. Drugą zmianą, jaką chciałbym wprowadzić to połączenie pkt. 7 

-sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2015roku z pkt.6 ppkt.6.11  - 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Myślę, że zasadne byłoby najpierw 

wysłuchać tego jak pracowała Komisja rewizyjna w roku 2015 a potem przystąpić do dyskusji na 

temat planu na rok 2016.  

Przewodniczący Rady Gminy Pawłowicz Paweł zapytał ponownie czy ktoś z Radnych chciałby 

wnieść jeszcze jakieś poprawki do porządku obrad? 

Zaznaczył również, że w tym wypadku podczas głosowania w/w poprawek wymagana jest 

większość bezwzględna. 

Więcej zmian nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, zarządził głosowanie na dokonanie zmian w 

dzisiejszym porządku obrad dotyczące wniosków zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady 

Gminy Pawła Pawłowicza. W czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 13 radnych ( Radna/y/ 

A. Skotarek i P. Lesiński) nie obecni na sali obrad. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

jawnego głosowało 13 radnych, 13 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły  

 

Ad.2                                                                                                      

Stwierdzenie quorum  

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

uczestniczy 15 radnych, nieobecni radni to:   
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                                                                                -załącznik Nr 1- 

Ad.3 

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

okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - przedstawiła pisma  

- 27.01.2016 r.- od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków we Wrocławiu   

  Delegatura Jelenia Góra dot: wyjaśnienia granic ochrony konserwatorskiej w Komarnie. 

                                                      

                                                                                                                            

                                                                           -załącznik Nr 2- 

- 28.01.2016r.- od mieszkańców sołectwa Komarno dot: pilnego naprawienia odcinka drogi 

gminnej od zjazdu przy domu nr 20 do nr 19c i 19d. 

                                                                                                                            

                                                                               -załącznik Nr 3- 

Przewodniczący Rady Gminy Pawłowicz Paweł - przedstawił kolejne pisma a mianowicie. 

- 03.02.2016r - od Wojewody Dolnośląskiego dot: Rozstrzygnięcia Nadzorczego stwierdzające 

nieważność § 1 ust.3, § 3 ust.2 i 3, § 5 ust.2 we fragmencie, płatnych przed zawarciem umowy 

sprzedaży lokalu „, § 6 ust.1 we fragmencie „ i po wniesieniu zaliczki na pokrycie kosztów 

przygotowania lokalu sprzedaży”, ust.2, ust 3 i ust.4, § 7, §8 oraz § 9 uchwały nr XIII / 70/2015 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 grudnia 2015roku w sprawie określenia zasad 

sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. 

                                                                                                                            

                                                                          -załącznik Nr 4- 

- 03.02.2016 r - od Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Jeleniej Górze dot: 

uchwały nr I/32/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016roku w 

sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 grudnia 2015roku Nr XIII /66/2015 w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie oraz nr XIII / 65/2015 r w sprawie 

budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2016 

 

                                                                                                                            

                                                                           -załącznik Nr 5- 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał czy są pytania w sprawie 

przedstawionych pism.                                                                                                                  

Nie stwierdzono 

 

Ad.4 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 29 grudnia 2015 do 

dnia 3 lutego 2016 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - sprawy gospodarcze rozstrzygnęliśmy przetarg na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych na najbliższe 2 lata wygrało jedno z dwóch dostępnych 

prawnie wysypisk w Regionie Środkowo-sudeckim: Ściegny - Kostrzyca po cenach wg. uchwały 

Związków Gminy Karkonoskich powszechnie znanych z Internetu, łącznie 531 tys.zł ( podwyżka 

o 12 % w stosunku do cen z ostatniej umowy. Po rozstrzygnięciu z Skarbnikiem i Sekretarzem 

dodatkowo do oferty przetargowej dopisaliśmy akcję promocyjno-edukacyjne wielkie gabaryty 

tego nie było w Internecie.   
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Ogłoszono przetarg na odbieranie i transport odpadów; Czekamy na oferty do 8 lutego br. W 

okresie ostatniego miesiąca i bardzo suchym roku 2015 -brak wody przez 4 dni dowoziliśmy wodę 

z gminy Marciszów wlewając ją do zbiornika w Miedziance, ponadto dowożono wodę do byłego 

Prewentorium oraz nieustająco na stare Janowice i do rodzin, które takie zapotrzebowanie 

zgłaszały. Na szczęście po opadach śniegu bardzo znacząco podniósł się stan wody w naszym 

ujęciu i na chwilę obecną nie mamy tego problemu. Ale sytuacja pokazuje to, co mówię od 

pewnego czasu, że zasadną jest bardzo szybkie rozglądanie się za rozwiązaniem tego problemu 

suszy. Powiem państwu, że nie jest to pocieszające, ale jest to problem, który nie dotyka tylko nas, 

ale też inne gminy. W dniu 26-27 stycznia br. mieliśmy do czynienia z sytuacją z pogranicza 

pogotowia powodziowego a mianowicie spieczenie Kry w obrębie ul. Nadbrzeżnej i ul. Chłopskie. 

Przez długi czas straż musiała zamknąć ul. Nadbrzeżną, ponieważ tam nastąpiło miejscowe 

wylanie wody, ale nie zaszkodziło to miejscowym budynkom. Kra na przestrzeni 24 godzin 

samoistnie spłynęła.  Zrobiliśmy zdjęcia i po raz kolejny raz wystąpiliśmy z pismem do RZGW o 

zainteresowanie się tym odcinkiem rzeki żeby ten odcinek rzeki pogłębić i sprawić żeby był 

bezpieczniejszy dla mieszkańców. Złożyliśmy wniosek do ubezpieczyciela kamery w Mniszkowie 

od kradzieży i wandalizmu. Tablica z kamienia pamiątkowego ku czci ofiar faszyzmu przy moście 

betonowym przy ul. Świerczewskiego w Janowicach Wielkich zabrana do renowacji, bo spadła i 

pękła po 48 latach od zawieszenia. Geodezja, nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne: 

Spotkanie w Komarnie w dniu 20.01 br w sprawie wywołanej przez radnych komarnieńskich w 

sprawie likwidacji dublujących się numerów z rozszerzeniem PPH ( po dawnym Państwowym 

Przedsiębiorstwie Hodowlanym) chcemy podejść do tego dwutorowo zmiana nazwy budynków 

przy ulicy głównej oraz prawdopodobnie po rozmowie z Panią Radną Przedwojewską będziemy 

przedstawiać po konsultacjach projekty uchwał zmiany nazwy ulicy. W dniu 14.01.br odbyło się 

spotkanie komisji w sprawie ładu krajobrazowego z udziałem m.in. radnego tu obecnego Rady 

Gminy wypracowujemy wstępny projekt uchwały w tej sprawie. Przeprowadziliśmy 2 zapytania 

ofertowe na sporządzenie planu miejscowego dla Komarna, w drugim postępowaniu najtańsza jest 

oferta Pana Jarosława Roga z Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania Sp. z o. o.   Jest 

to około 24 tys.zł, firma wrocławska chciała 50 tys.zł procedura zgodnie z umową ma potrwa około 

9 miesięcy pewne rzeczy zależne są od urzędów zewnętrznych. Mam nadzieje i gorąco wierzę, że 

pójdzie nam to dosyć sprawnie.  Jednocześnie wypowiedziano umowę Regioplanowi, który od 

kilku lat bez żadnych rezultatów prowadził nasze sprawy planistyczne. W celu wykonania uchwały 

zgodnie z wymogiem notariusza zamówiono geodetę do obmiaru działki objętej służebnością, 

przyjmowanej od Pana Wilka będzie wykonana na koszt gminy, będzie kosztowało to kilkaset 

złotych. Wystawiliśmy na przetarg sprzedaż na 4 działki na ulicy Nadbrzeżnej jest zainteresowanie 

jednego nabywcy. Finanse: W ramach wykonania uchwały Rady Gminy przeprowadziliśmy nabór 

i podpisaliśmy umowę na kredyt z rachunków bieżących na sumę 500 tys.zł na sfinansowanie 

deficytu bieżącego. Będziemy się starać żeby ten kredyt nie było przez nas wykorzystywany. Nie 

ma Urzędu żeby się tym sposobem nie posiłkował. Jest podpisana umowa z miastem Jelenia Góra 

na korzystanie z usług MZK w 2016 roku (dot: tylko i wyłącznie miejscowości Komarno na kwotę 

111.672 zł. Otrzymaliśmy odmowna decyzje Ministerstwa Finansów dot: kalendarza spłaty 

subwencji niesłusznie pobranej i wydatkowanej subwencji na szkołę. Mamy to zapisane w 

budżecie w 2016 roku walczymy, aby przeciągnąć i spłacić w ratach takich, jakie przewidzieliśmy, 

aby Ministerstwo Finansów nie zablokowało naszych kont. Trwa akcja doręczania decyzji 

podatkowych ( z dużą pomocą sołtysów) Wystawionych na ten rok 2328 decyzji. Odłowiony został 

jeden pies z Trzcińska w ramach stawek promocyjnych na kwotę 1800 złotych. Pojawił się zaraz 

drugi pies w Trzcińsku, ale na razie nie możemy go namierzyć. Krótko mówiąc można się tylko 

załamać.  Odłowiono też psa z drogi krajowej przy wielkich rozgardiaszu i krzykach portali 
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internetowych pies uciekł z Ciechanowic. Tego psa odłowiliśmy na nasz koszt kosztowało to nas 

około 400 złotych - na szczęście znalazł się właściciel i pokryje koszt usługi odłowienia. 

Inwestycje: Podpisaliśmy umowę z biurem inżynierio-mostowym na projekty budowlane dot: 

remontu mostów gminnych w Trzcińsku i na Starych Janowicach. W planie naszym jest 

wykonanie remontów w ramach odbudowy powodziowej.  Gminna Biblioteka Publiczna złożyła 

wniosek dot: remontu biblioteki w Trzcińsku na 180 tys.zł ( dofinansowanie może wynosić około 

75%) Trwa wykonywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do 31 marca br- aktualnie kończy się 

ankietyzacja właścicieli obiektów. Sprawy społeczne i oświata: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej wypłaca 1000 złotych zasiłku macierzyńskiego dla nieposiadających prawa do niego z 

innego tytułu. Nowe rozwiązanie prawne jeszcze z poprzedniego Rządu 5 osób w gminie podlega 

takiemu zasiłkowi.  Od 2016 roku nowe przeliczenie zasiłków rodzinnych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej zgodnie z zasadą „ złotówka za złotówkę ” dotyczy 5 osób, które dostana 

wypłatę w pomniejszonej wysokości a wcześniej nie dostawałyby w ogóle zasiłku rodzinnego. 

Bilans roku obowiązywania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w gminie wydano dla 7 rodzin 

dają prawo do rozmaitych ulg na wstępy i do ulgowych przejazdów koleją - niestety nie ma szans w 

naszej gminie możliwości wykorzystania tej karty podczas płatności, gdyż nie ma takich płatnych 

usług, które byłyby objęte.  Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu 

sportu. Tradycyjnie dwie oferty przygotowano umowy z GLKS na 20 tys. zł oraz z UKS na 18 

tys.zł - innych ofert nie było. Między czasie kurator sądowy miał problemy zdrowotne a 

zainteresował nas ideą tzw. ośrodka kuratorskiego. Idea skonsultowana podczas długich rozmów z 

dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami finalnie brak zainteresowania tą formą pomocy 

młodzieży z orzeczeniem sądu na naszym terenie sąd nie będzie tworzył.. W czasie ferii zimowych 

trwają ferie sportowe w szkole, bibliotece filialnej w Radomierzu oraz w świetlicy w Komarnie, 

Trzcińsku i Janowicach Wielkich. 10 stycznia odbył się w naszej gminie w szkole finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku pobiliśmy kolejny rekord zebraliśmy 14.241,05 zł. 

Również 29 stycznia br w tej samej auli w GZSZ w ramach trzeciego przedstawienia 

noworocznego zebraliśmy w tym roku 5120 zł na mieszkańca gminy Janowice Wielkie małego 

Filipka Janasa. Tutaj na posiedzeniu rady Gminy Serdecznie dziękuje za udział w przedstawieniu 

dobroczynnym wraz z radnymi oraz sołtysom, księdzu proboszczowi, pracownikom Gminy i 

GOPS, strażakom i wszystkim zaangażowanym. Myślę, że te pieniążki te będą bardzo dobrze 

wykorzystane przez rodziców Filipka. Trwa nabór na pracownika Urzędu ds. 

mieszkalno-komunalnych i ochrony środowiska do 5.02.br. 

Wizyty i spotkania - był to czas spotkań noworocznych miasto Jelenia Góra spotkań z poseł 

Czernow i wiele, wiele innych spotkań, w których nie uczestniczyłem z uwagi na obowiązki w tych 

trzech miałem przyjemność wziąć udział. Odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia 

Polsko-Niemiecko- Duńskiego „Rudawy”, w którym to też uczestniczyłem. Uczestniczyłem w 

spotkaniach UMWD Wrocław dot: RPO, DUW - dot: programu wypłat 500+, konwent wójtów, 

DWUP dot: wody i ścieków i dróg. Spotkaliśmy się też z nowo wybranymi Parlamentarzystami z 

naszych regionów poszło oficjalne pismo konwentu dotyczące znalezienia i zabezpieczenia 

środków finansowych na pomoc gminom na wodociągowanie gmin. Zobaczymy jak nasze pismo 

zostanie odebrane. Osobiście poprosiłem dot; nowego okresu planowania środków unijnych ich 

nienajlepszego rozdziału podczas negocjacji Urząd Pracy ma 4 miliardy złoty z przeznaczeniem na 

szkolenia i kwalifikowania. Natomiast w województwie jeleniogórskim na gospodarkę ściekowa 

mamy 160 milionów złotych.  Powoli taka gmina jak nasza w przyszłości nie będzie miała 

możliwości sięgania po środki zewnętrzne po środki unijne z uwagi na to, że w ramach 

uchwalanych wieloletnich prognoz finansowych nie będziemy mieli możliwości zapisania wkładu 

własnego, bo my już jesteśmy na granicy możliwości zaciągania zobowiązań zewnętrznych. 
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Poddana wątpliwość została moja wypowiedź na szczęście około 30 koleżanek i kolegów 

podniosła rękę, że mają też ten problem. Ważne spotkanie odbyło się 29.01.2016 roku z PKP w 

sprawie remontu linii kolejowej.  24.11. 2015 w oparciu o spotkania z mieszkańcami i radnymi i 

pracownikami, którzy z naszego terenu tu pracują przy torze Nr 1 relacji Wrocław -Zgorzelec 

wysłałem pismo do Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji i Dyrektora Regionu Śląskiego i 

wnioskowałem o: wybudowanie dwóch przejść miedzy nowoprojektowanymi peronami na obu ich 

końcach zgodnie z załącznikiem o alternatywne wybudowanie chodnika łączącego projektowane 

przejście między peronowe z istniejącym chodnikiem gminnym wzdłuż ul Kolejowej w 

Janowicach Wielkich oraz alternatywnej formy komunikacji z ulicą Sportową z drugiej strony. 

Wnioskowałem w tym piśmie o likwidacje i zasypania przejścia podziemnego oraz wyburzenie 

budynku starej nastawni przy przejeździe kategorii „A” na drodze powiatowej przy ul. 

Świerczewskiego a zastąpienie pasami jakieś zaaranżowanie i frezowanie tej krzyżówki z uwagi na 

fakt, że ludzie i tak nie chodzą przez to przejście podziemne od zawsze a chodzą na dziko i pod 

skosem przez te tory. Po raz kolejny wnioskowałem o poprawę nawierzchni drogi przejazdowej do 

przejazdu likwidacja tego garbu na ulicy powiatowej na ul. Świerczewskiego. Wnioskowałem o 

oczyszczenie poprzez wypiastowanie konstrukcji, odnowienie wyspoinowanie, uzupełnienie 

wszelkich ubytków konstrukcji, oraz wszelkie możliwe prace poprawiające estetykę zabytkowego 

kamiennego mostu kolejowego nad rzeka Bóbr przy ulicy Chłopskiej w Janowicach Wielkich. 

Wnioskowałem również o regulację koryta rzeki z sąsiedztwie tego mostu również o iluminację 

konstrukcji mostu, celem upiększenia zabytkowej konstrukcji np. światłami solarnymi typu LED. 

Wnioskowałem o odbudowę ruin fontanny remont toalety w budynku dworca lub umiejscowienie 

toalety kontenerowej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem, jakiej kol wiek odpowiedzi. Chociaż 

na spotkaniu w Jeleniej Górze na ul Krakowskiej w Jeleniej Górze byłem ja i 11 przedstawicieli 

PKP pojawił się też przedstawiciel, który jest kierownikiem i menażerem tego projektu tego 

odcinka odbudowy i odniosłem wrażenie, że nie jest zadowolony, że na niego zostało z cedowane 

te spotkanie i konieczność tłumaczenia się. Tłumaczył się, że sporo naszych wniosków jest 

wygórowanych i nie mamy szans to realizować. Odnośnie toalet, fontanny budynków dworca to 

nie jest ich własność to jest własność PKP - nieruchomości. Odnośnie piaskowania konstrukcji 

mostu, oświetlenia czy regulacji koryta rzeki to ich nie interesuje nie mają tego w zakresie. Trochę 

ten most poprawią żeby funkcjonował. Ich zakresem jest wymiana linii kolejowej a nie upiększanie 

mostu. Jeżeli chodzi o most to odpowiada za niego PKP - energetyka. Odnośnie przejść pomiędzy 

projektowanymi peronami alternatywne wybudowanie chodnika łączącego przejście między 

peronowe łączące ulicę Kolejową z ulicą Sportową gdzie powoływałem się na bezpieczeństwo dla 

mieszkańców dostałem odpowiedź, że za to odpowiedzialna jest Dyrekcja nieruchomość Dyrektor 

Szulc a nie oni. W zakresie tych prac nie jest dbanie o bezpieczeństwo i o to, że mieszkańcy 

wtargnęli i wchodzą na teren, którego właścicielem jest PKP o ile ktoś wszedł to wszedł nie 

prawnie. W ramach tych rozmów wymogłem na tych 11 przedstawicieli PKP i skoncentrowałem 

się przy przejeździe kolejowym i nawiązałem do pisma z listopada odnośnie punktu przejścia 

podziemnego i drogi dojazdowej i nie wiedziałem, z czego to wynika. Dowiedziałem, że ten tor 

bliżej rzeki Bóbr położony na północ podczas poprzedniego remontu został położony tak wysoko, 

ponieważ, że 0, 58 przejścia podziemnego jest na takich wysokościach a nie innych wysokościach, 

ponieważ nie byli wstanie tego obniżyć żeby go obniżyć to już by wtedy musieli go zrujnować i 

rozwalić to przejście podziemne. Ja nie jestem budowlańcem, ale tych 11 panów w bardzo w 

burzliwej rozmowy i zresztą w bardzo za takim rozwiązaniem wnioskował zakład linii kolejowych 

w Wałbrzychu sekcja eksploatacji w Jelenie Górze mówili, że oni od zawsze maja problem z tym 

przejściem, że od zawsze gmina pisała a oni nie są wstanie tego problemu rozwiązać.  Nie wiem, 

jaki będzie finalny odzew. 
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Wracając do rozmowy z Komisji Budżetowej tutaj dla Pana Przewodniczącego odnośnie 

metalowych korytek faktycznie oni ściągnęli z uwagi na to, że ciężki samochód przejeżdżający 

wyrywał korytka i one w pionie stały. Będę zwracał baczną uwagę i poprosiłem na tym spotkaniu 

żeby ten poprzeczny rowek był zasypywany był utrzymywany w należytym przejeździe.  W 

całości tematu na konwencie Wójtów był też obecny Dyrektor Szulc odpowiedzialny za 

nieruchomości PKP i jego podwładna osoba z Jeleniej Góry i poprosiłem o potwierdzenie na forum 

moich koleżanek i kolegów, że przed wakacjami zostanie uruchomiona toaleta w budynku dworca 

PKP w Janowicach Wielkich. Taka oficjalna odpowiedź padła na konwencje Wójtów i 

Burmistrzów.  

25 mieszkańców odwiedziło mnie w sprawach osobistych   

Korespondencja: wychodzących 215, przychodzących 190 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz zwrócił się do radnych o zadawanie pytań 

odnośnie przedstawionej informacji. 

Radny Dariusz Podkański - zapytał, czy te przejście pod torami nie jest czasem zabytkowe? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie wiem nie ja jestem właścicielem natomiast w naszym 

rejestrze nie figuruje, jako zabytek.  Z tego przejścia w obecnej chwili nikt nie korzysta każdy 

oczekuje przy rogatkach te przejście nie funkcjonuje.  Tak samo ten budynek przy przejeździe, od 

kiedy zostało objęte nadzorem automatycznym budynek ten popada w ruinę, bo do niczego on nie 

służy dla PKP ten budynek. Zasadne byłoby wyburzenie tego budynku, co bardzo poprawiłby 

widoczność tej krzyżówki i bezpieczeństwo poruszania się po tej krzyżówce sami wiecie, jaki jest 

zjazd szczególnie od strony Urzędu. Rozwiązanie takie zostało przedstawione, ale czy 

poszczególne spółki, wydziały, odziały PKP dogadają się trudno powiedzieć. Ja ze swojej strony w 

tym piśmie zadeklarowałem bezwzględną pomoc w uzyskaniu decyzji i procedur na szczeblu 

zgodnie z organami gminnymi powiatowymi, tak, aby wnioskowany zakres robót nie wpłynął 

negatywnie na całość terminów związanych z prowadzoną inwestycją. 

Radny Remigiusz Łącki - odnośnie tego tunelu ( przejścia) ja pamiętam, że ten tunel był bardzo 

pożyteczny wtedy, kiedy te pociągi jeździły bez przerwy.  Ludzie korzystali wyłącznie z tego 

przejścia. Kolei nigdy tym tunelem się nie zajmowali walczyli tylko ze skutkami a nie z 

przyczynami. Jak deszcz zalał przejście to położyli deski, ale nigdy PKP nie szukał przyczyny 

zalewania tego przejścia? Ja uważam, że to przejście jest dużą atrakcją turystyczną i powinniśmy 

utrzymać ten tunel, bo nie wiem, jakie będzie możliwość zastąpienia tego przejścia. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zakres remontu tego tunelu około 40 tys.zł ( wyczyszczenie 

stalowych konstrukcji, wymalowanie, drobna naprawa oświetlenia, wymiana brakującego 

rozbitego szkła w konstrukcji stalowej żeby było czysto i schludnie).  O odwodnieniu lub innych 

instalacjach, które powodowałyby osuszenie w momentach, kiedy jest to mokre nie ma mowy. 

Powiedzieli, że jedyne rozwiązanie jest kontynuacja chodnika wymalowanie pasów, chociaż od 

ulicy Sportowej nie ma chodnika. Chodnik jest przy ul. Świerczewskiego, ale po drugiej stronie. 

Stwierdził obecny drogowiec, że jest to do uzgodnienia i do zrobienia.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Panie Wójcie mówił Pan, że podpisaliście 

umowę na kredyt obrotowy na sumę 500 tys.zł, jakie są odsetki miesięczne od tego kredytu. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - przy niewykorzystanym 0  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - kredyt nie został wzięty tylko została podpisana umowa z 

korzystania z takiego kredytu.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski -jedna firma odpowiedziała w porównaniu do 

zeszłorocznego oprocentowania w związku z wprowadzonym podatkiem bankowym   + 0,5 %  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - podpisaliśmy umowę w ostatnim tygodniu stycznia natomiast 

pierwsze, co robią gminy w styczniu to wypłacanie trzynastek.  
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Radny Jędrzej Wasiak - Poniatowski - jakie jest ostateczne oprocentowanie przy wzięciu tego 

kredytu 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski -  3,2 % 

Radny Jędrzej Wasiak - Poniatowski -odnośnie trzynastek dla pracowników samorządowych to 

termin jest wypłaty do końca marca. Mam pytanie czy zasadne jest branie pożyczki na wypłacanie 

trzynastek w styczniu czy można byłoby ten termin przesunąć. To rzutuje na finanse gminy 

bezpośrednio. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to ja odpowiem w imieniu pracowników Urzędu to i tak według 

nich przeciągnęliśmy.  Odnośnie kwoty to i tak do marca byśmy nie uskładali. 

Radny Radosław Czaja - jaka firma jest oferentem tego kredytu 

Skarbnik Gminy Robert, Gudowski - Getin Bank  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mówił Pan, że wzrosła o 12% opłata 

składowania i zagospodarowania odpadów czy te 12% matematycznie przełoży się na podwyżkę 

cen odbioru śmieci z gminy Janowice Wielkie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na dzień dzisiejszy nie wiem. Zmalały koszty i ceny paliwa. 

Jesteśmy na etapie przetargu odbiór i transport zobaczymy, co nam pokażą te ceny i wtedy ze 

skarbnikiem będziemy kalkulować jak w całości gospodarki odpadów komunalnych nam się to 

kształtuje. Zdrowy rozsądek i ceny przedstawione przez nas to przeliczyliśmy, że ten odbiór 

powinien być niższy.  Natomiast czy oferenci będą walczyć czy będzie jeden oferent i jakie będą 

ceny będziemy wiedzieć po rozstrzygnięciu drugiego przetargu.  Ponieważ robimy to dużo 

wcześniej, bo dzisiaj 4.02 Mamy jeszcze 2 miesiące żeby to rozstrzygnąć, jeżeli to będzie 

niezadawalające i nie pozwoli utrzymać cen bądź dopiąć sensownie całego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi zawsze pozostaje nam zrobienia jeszcze kolejnego jednego przetargu na 

odbiór i zagospodarowanie. Do dnia dzisiejszego nie podpisaliśmy umowy z KCGO. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mówił Pan po nie kąt przy tym kredycie 

obrotowym o możliwości finansowania tego projektu skweru przy Dino. Mam pytanie, w jakiej 

fazie jest ten projekt czy jego zagospodarowanie już powstało czy dopiero powstanie. Jak w tej 

chwili to wygląda?    

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - zagospodarowanie tego terenu zostało zlecone w grudniu i 

wykonuje go inż. Kostrzewski do chwili obecnej nie przedstawił nam jeszcze tego projektu, ale 

spodziewamy się tego na dniach. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

 

Ad.5.Informacja o podjętych uchwałach na XIII sesji Rady Gminy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - odczytała informację o podjętych uchwałach 

na XIII sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2015roku na XIII sesji Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich podjęła 8 uchwał   

                                                                                                                      

                                                                          - Załącznik nr 6- 

 

6.Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

Ad.6.1 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - szczegółowo zapoznał radnych z treścią projektu uchwały 

oraz z wnioskiem o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.03.2016 do dnia 28.02.2017 roku jednocześnie 
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nadmienił, że szczegółowo omówił i przedstawił ten, że projekt na posiedzeniu Komisji Budżetu 

Infrastruktury Komunalnej, która odbyła się  02.02.2016r. i w trakcie dyskusji wysunięto wniosek 

już na przyszły rok żeby w następnym okresie rozdzielić te taryfy.  Zwrócił się do radnych o 

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

 

                                                                                                                             

                                                                            -załącznik nr 7- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały W trakcie dyskusji, o czym wspomniał już Pan 

Skarbnik poruszony został temat wprowadzenia oddzielnych taryf na Komarnie lub poszukania 

innego rozwiązania.  

Otwarcie dyskusji 

Radny Tatarzyn Stanisław - odnośnie wniosku tabela F str. 18 - liczba odbiorców w zaopatrzenie 

w wodę jest 400 a liczba odbiorców ścieków jest 670. Chyba coś tu nie gra. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - jest to liczone, jeżeli ktoś ma wodę i ścieki to liczone jest 

tylko do ścieków.  Bo ilość odbiorców jest brana wg. stawki abonamentowej. Łączna liczba jest 

1050 odbiorców jest to łączna liczba odbiorców, którzy płacą za wodę i ścieki. 

Radny Tatarzyn Stanisław - w protokole z Komisji Rewizyjnej jest zaznaczone, że ilość 

budynków podłączonych do sieci w 2014 roku jest 623 a do kanalizacji jest  355. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - ilość budynków ilość przyłączy nie jest równa liczbie 

odbiorców, bo w jednym budynku może być 4 -5 odbiorców. Łączna liczba jest 1050. Liczba 

odbiorców naliczana jest do opłaty abonamentowej.  

Radny Tatarzyn Stanisław - tzn., że jest 400 odbiorców, którzy nie odprowadzają ścieków do 

sieci. Tutaj dalej w protokole z Komisji Rewizyjnej jest zapis, że na naszym terenie jest 400 szamb 

a tutaj jest 396 ( jest mała rozbieżność) Chodzi mi o to, że we wniosku z poprzedniego roku było 

podobnie tylko było 500 odbiorców ścieków a liczba odbiorców wody 400.  Różnica w ciągu roku 

była 100 odbiorców.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - ja te dane wziąłem z księgowości na podstawie ilości osób, 

które na dzień sporządzenia taryf byli odbiorcami oprócz abonamentu. Podejrzewam, że w 

poprzednim roku te ilości taryf nie były ujęte te osoby, które płaciły tylko ryczałt. 

Radny Tatarzyn Stanisław - w protokole z Komisji Rewizyjnej chodzi mi o sprzedaż wody w 

2014 roku było 94 tys m
3
 a w uchwale na rok 2015 w sprawie podwyższenia opłaty za wodę w 

kalkulacjach wynosiło, że 85 tys. m
3
 jest to duża różnica. Prognoza z 2015 roju przeszła na rok 

2016 czy nie należałoby to uwzględnić.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - za ten okres sprzedaż wody 80 tys. m
3
 za rok 2015. 

Przyjąłem tak jak w poprzedniej taryfie w momencie gdybym obniżył do realnych te stawki byłyby 

wyższe za wodę i ścieki.   

Radny Tatarzyn Stanisław - kolejne pytanie chodzi mi o te straty. Straty są na poziomi 43%. Czy 

one też są uwzględniane, bo wiadomo, że koszty opłata dla środowiska za pobraną wodę? Ogólnie 

mówiąc, że woda pobrana to jest ta ogólna woda a woda sprzedana to jest drugi człon różnica 

miedzy pobrana a sprzedaną są to straty.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - straty występują tylko na Komarnie.  Wszystkie straty 

stanowią koszt przedsiębiorstwa, którego jest Gmina.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - niestety z bólem serca straty na poziomie do50 % są to straty na 

sieciach wodociągowych podyktowane jest to tym, że nie ma miesiąca żeby nie było awarii nie 
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ukrywam też, że tegoroczne akcje Straży pożarnej też dały nam popalić, że nie jesteśmy w stanie 

do końca porozliczać.  

Radny Dariusz Podkański - czy gmina ma wiedzę ile pobiera straż pożarna z hydrantu na akcję 

pożarniczą.  

Radny Tatarzyn Stanisław - powiedział, że rocznie więcej niż 500m
3 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, - ciężko 

omiarować straż, ponieważ w większości akcji biorą też inne jednostki.  

Radny Tatarzyn Stanisław - za wodę pobraną płacimy opłatę środowiskową 

 Za ścieki płacimy 1400.Zła za pobranie wodę 22 tys. zł 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - chociaż z uwagi na to, że straty na wodzie są 43 %. Wyższa jest 

opłata środowiskowa za to, co pobraliśmy a nie, co oddajemy po oczyszczeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ile nowych odbiorców ścieków w 2015 roku 

podłączonych zostało do naszej sieci.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - według tego, co podpisywałem 30 podłączeń kanalizacyjnych a 8 

podłączeń wody. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - odbiorców ścieków mamy 30 a taryfy na rok 

2015 mieliśmy 500 a w tym roku mamy 670 ( 170 - 30) różnica wynosi nam 140 odbiorców 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - w poprzedniej taryfie ja zwróciłem uwagę byli tylko wzięci 

pod uwagę tylko ci odbiorcy, którzy byli obmiarowani licznikiem abonamentowym. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - cały czas mówimy, że są to liczby ujęte do 

taryfy, którzy płacą abonament  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - liczba odbiorców nie wpływa na cenę m 
3
 tylko na stawkę 

abonamentową.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - liczbę odbiorców mamy w tym roku większą. 

W zeszłym roku mieliśmy równo 900 a w roku obecnym mamy 1070 ( o 170 odbiorców więcej) a 

abonament nam drożeje o 18%. Czy to jest uzasadnione do kosztu abonamentu, bo ja nie wnikam 

w cenę ścieków, bo to rozumie? Cena abonamentu nam się zwiększyła a równocześnie zwiększyła 

nam się liczba odbiorców i uważam logicznie, że cena abonamentów powinna nam spaść. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - cena abonamentu jest to cena, która pokrywa nam koszty 

obsługi + koszty gotowości do świadczenia usług i cała cena przychodów niezbędnych do 

zabezpieczenia stawki jest to cena abonamentów, jeżeli istnieją, bo można wprowadzić taryfę z 

abonamentem 0. Ale w momencie, kiedy cena abonamentu jest mniejsza albo nie ma jej w ogóle to 

koszty niezbędne do pokrycia zgodnie z ustawą wchodzą w cenę m
3
 wody.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - u nas póki, co to te koszty nie wchodzą w cenę 

m
3 

wody i póki, co my mamy 170 nowych odbiorców 170 nowych podłączeń różnicę między starą 

taryfą a nową taryfą i wzrost w abonamencie o 18 % rozumie, że to 170 nowych podłączeń 

powoduje duży wzrost.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - są to koszty odczytu i wystawienie rachunku. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski- abonament liczony jest od osoby, czyli te koszty opłacone 

przez nowa osobę są w tym zawarte. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zero jedynkowo tak w momencie opracowania taryfy podnosimy 

odrobinę abonament tak jak pozostałe albo pozostawiamy abonament po staremu a kosimy dużo 

większe stawki za m
3
 wody i ścieków.  Sumaryczne koszty wytwarzania wody dostarczania bądź 

odbierania ścieków oczyszczania ścieków i tak odrobinę podnieść abonament albo również 

moglibyśmy zrezygnować z abonamentu to też jest cięcie kosztów.    

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - o ile zrezygnowalibyśmy z abonamentu to 

około 80 groszy podniosłyby się koszty na m 
3
 wody.  
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Skarbnik Gminy Robert Gudowski - od 90 groszy do 1 zł. wzrosła by cena m
3
 wody. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - moja konkluzja jest taka, ze na Komisji 

Budżetowej analizowaliśmy i wiem, że to musimy robić natomiast to, co Pan Skarbnik mówi, 

jeżeli za wodę wzrosła by cena za m
3
 to 0, 90 zł to przychody gminy wzrosłyby o 13, 5 tys zł.  Na 

chwilę obecna koszt abonamentu wodę i ścieki to jest 5 350 zł, jeżeli byśmy doliczylibyśmy do 

tego ścieki to około 30 tys.zł wzrost tego, co ludzie musza oddać do gminy natomiast przy tym 

abonamencie nadal pozostaje kwota 5 350 zloty.  Abonament się nie zmienia, ale cena ścieków się 

zmienia. Ja mam wrażenie, że już od jakiegoś czasu te taryfy są ustalane z roku na rok tak: 

bierzemy tabelkę wpisujemy jak pasuje żeby ludzie wielkiej krzywdy nie mieli. Cena wody się 

podnosi cena abonamentu nam wzrasta natomiast samo to jak są te taryfy konstruowane odbiega 

nam to od normy. Nawet to, co mówiłem na komisji, że to, co wpisujemy to, że kupujemy 15 400 

m
3
 wody po 4, 94 to razem mamy 76tys.zł a w tabeli mamy, ze za wodę zapłacimy 56 tys zł. Znowu 

nam ucieka 20 tys.zł. Czytając tą uchwałę i te taryfy to nie trzyma się całości.  Uważam, że 

zasadne jest przeprowadzenie rozmowy, na jakiej zasadzie te taryfy konstruować, bo z roku na rok 

są konstruowane gorzej jakościowo.  

Radny Dariusz Podkański - taryfy są dla tych, co płacą. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - od kiedy funkcjonuje, jako Wójt staram się to wszystko 

poukładać. Jak zaczęliśmy urealniać te stawki to woda już dawno nie powinna kosztować tyle ile 

kosztuje? To jest ostatni rok, kiedy próbujemy zrobić to na zasadzie wilk syty i owca cała żeby 

pogodzić połatanie całego systemu z obciążeniami przenoszonymi na naszych mieszkańców, 

których niektórych nie stać.   Tak jak powiedziałem na Komisji Budżetowej, że wpłynie pismo do 

wysokiej rady żebyśmy porozmawiali i wspólnie z waszą decyzją i waszym zdaniem przygotowali 

się do tego jak to poukładać dalej.  Rok 2016 jest ostatnim rokiem gdzie wspólnie ze Skarbnikiem 

opracowaliśmy taryfy gdzie od lat było tak praktykowane. Myślę, że wspólnie z wysoką radą 

dojdziemy do konsensusu i jako przedstawiciele 15 osobowego składu przedstawiciele 

mieszkańców Gminy Janowice Wielkie również rozważycie i werzniecie na swoją 

odpowiedzialność podwyżki, bo to tylko nas czeka.  Jeżeli mamy to urealniać zgodnie z 

oczekiwaniami Pana Przewodniczącego to miejcie świadomość, że to będą grube pieniądze, które 

będzie trzeba przełożyć na mieszkańców.  Gro ludzi przestanie płacić.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - zapytanie do Pana Wójta powiedział Pan, że skieruje Pan 

pismo do Rady Gminy pytam czy chciałby Pan przysiąść do stołu i przyjrzeć się sie dokładnie żeby 

to nie było za pięć dwunasta, kiedy trzeba w ostatniej chwili podjąć te uchwałę wprowadzającą 

taryfy.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na pewno w pierwszej połowie tego roku.  

Radny Remigiusz Łącki - ja mam pytanie widnieje zapis i nie wiem, co to oznacza „ 

eliminowania skrośnego. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - chodzi generalnie o to, że nie wolno 

przychodami ze ścieków pokrywać kosztów zakupu wody.  Taki jest zapis ustawowy.  

 Powiedział też, że nie zgodzę się z tym, że są to strachy, bo to, co słyszę to tak jakbym słyszał 

radnego Poleszko trzy lata temu. To, że się urealnia coś to nie znaczy, że nagle ktoś będzie płacił za 

to więcej, dlatego, że tak samo jak było wtedy, że był wielki strach, że mieszkańcy Komarna będą 

płacić po 40 zł za wodę a płacili tyle samo, co my. Była w tedy dopłata i mieszkańcy płacili tak 

samo.  Od długiego czasu słyszymy, że zawyża nam bardzo ceny wodę i ścieków Komarno, jeżeli 

wrzucamy to wszystko do jednego wora gdzie się mówi, że Komarno zawyża to, jeżeli urealniamy 

te stawki to oczywiście w Komarnie będzie wykazane dużo droższe a logicznie rzecz biorąc cena 

wody w Janowicach, Trzcińsku, Radomierzu musi spaść, jeżeli tam cena wody spadnie w budżecie 

będzie można uchwalić taką samą dopłatę na Komarno jak było kiedyś. Mi chodzi generalni o to, 
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ze same zapisy w tym nie trzymają się ramy w żaden sposób to, co uchwalamy, że kupujemy tyle 

wody za tyle a w tabelce jest mniej. Tak czy siak cała gmina za ta wodę będzie musiała zapłacić 

tyle samo. Chodzi mi o to, że zapisy w tej uchwale po prostu ni jak mają się z prawdą, jaka jest. 

Chodzi mi o urealnienie tych zapisów, bo to można dopłatami wyrównać. To jest to samo, co 

zrobiliśmy 3 lata temu, kiedy to radny Poleszko napisał na swoim faceboku, że mieszkańcy 

Komarna będą płacić pop 40 złotych za wodę a nigdy takiej sytuacji nie było. Chodzi mi tylko o to 

żeby zapisy zgadzały się z tym, co jest naprawdę. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - tak czy tak będzie to element fikcji. Natomiast szkoda, że 

rozmawiamy Panie Przewodniczący o tym dzisiaj. W momencie połowy stycznia, kiedy wysokiej 

radzie przedłożyć projekty taryf tak żeby dać czas na porozmawianie to w tedy nie widział Pan tego 

problemu i Pan pozwalał stwierdzeniem, że dajmy to na radę i zróbmy sesję 4 lutego, czyli w 

ostatnim dniu zatwierdzenia a teraz te uwagi i zarzuty.  Podtrzymuję, że do końca czerwca br. 

będę prosił Wysoką Radę żebyśmy porozmawiali przed rokiem 2017 zachowując Duzy zakres i 

bezpieczeństwo czasowe o taryfach i rozwiązaniach związanych z wodą i ściekami w Gminie 

Janowice Wielkie od roku 2017. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - dziękuję bardzo i w tej kwestii zgadzamy się, 

co do tego. Myślę, że na specjalne posiedzenie będziemy mieli wyszczególnione, co i gdzie 

kosztuje tak naprawdę.  

Radny Dariusz Podkański - po odliczeniu abonamentu ile będzie kosztował m
3
 wody, jeśli nie 

będziemy brali abonamentu pod uwagę.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - około 1 zł-netto 

Więcej pytań   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 15 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 15 

radnych, 13 głosów „za”, 2 głosy ‘’wstrzymuje się’’ ( I. Niedźwiedzińska, St. Tatarzyn) głosy „ 

przeciw”, nie wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 72 /2016 

 

 

Ad.6.2 zmiany Uchwały Nr XXI/145/2012Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 

grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Janowice Wielkie 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - szczegółowo zapoznał radnych z treścią projektu uchwały 

oraz zapoznał radnych z Postanowieniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiotowej 

sprawie. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań, aby w sytuacjach nie zrozumiałych bądź 

zawiłych zadawali pytania.  

 

                                                                                                                             

                                                                          -załącznik nr 8- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 8 radnych, 8 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  
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Otwarcie dyskusji 

Nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

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

 

Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 73 /2016 

 

   

Ad.6.3 zmiany uchwały nr XXI/146/2012 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 

grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i 

zagospodarowania tych odpadów  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości o sposób świadczenia usług przez 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań, 

aby w sytuacjach nie zrozumiałych bądź zawiłych zadawali pytania.  

 

                                                                                                                             

                                                                           -załącznik nr 9- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 8 radnych, 8 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji  

Nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 15 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 15 

radnych, 15 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 74 /2016 

 

 

Ad.6.4 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - zapoznał radnych z treścią uchwały oraz szczegółowo 

przedstawił deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
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nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklarację o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

Oznajmił również, że z uwagi na wprowadzenie nowych wzorów deklaracji mieszkańcy nie są 

zmuszeni do wymiany wcześniej złożonych deklaracji. Deklaracje wcześniej złożone będą dalej 

obowiązywać.  Nowy druk będzie obowiązywał od chwili obecnej.  Zwrócił się do radnych o 

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

 

                                                                                                                           

                                                                          -załącznik nr 10- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 8 radnych, 8 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji  

Radny Dariusz Podkański - Panie Sekretarzu tzn., że jeżeli ktoś w tym okresie miał 

kompostownik i nie zmienił formy składowania tych odpadów to zostaje przy selektywnych  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - automatycznie przechodzi 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - Panie Sekretarzu proszę mi podać podstawę prawną mówiącą o 

fakcie niemożliwości kompostowania na terenach wiejskich. Ja wczoraj przeglądałam ustawę i nie 

mogłam znaleźć tego. Natomiast chciałabym się powołać na art. 3 ustawy w zakresie zadań gminy, 

który mówi Gminy zapewniają czystość i porządek w szczególności pkt.5 mówi ustanawiają 

selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące frakcje odpadów jak papier, metal, 

tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielkogabarytowe oraz odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji.  Zgodnie z ustawą o odpadach za odpady ulegających biodegradacji 

należy rozumieć te, które ulęgają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu.  Natomiast o 

bioodpadach tu nie ma mowy. Proszę mi tu przybliżyć.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - Pani radna w kwestii pierwszej nie ma podstawy, że 

zakazuje się prowadzenia kompostowania, ale też nie ma uprawnienia do prowadzenia są różne 

rodzaje stan darty stanowiąc akt prawa miejscowego. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - może to pytanie skieruję do Pana Mecenasa Ustawa o 

utrzymaniu porządku w gminie art.1a mówi, że w sprawach dotyczących postępowania z 

odpadami komunalnymi w zakresie nieregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę o 

odpadach poz. 21 z 2013 roku. Czegoś mi tutaj brakuje skoro nie ma w ustawie o kompostowaniu 

nie mówi się o zakazie, bo nie ukrywajmy jednak było to bardzo znaczące na terenach wiejskich. 

Ludzie w większości korzystali z tej niższej stawki poprzez kompostowanie. Nie będziemy 

segregować papieru, ponieważ go spalamy. Natomiast odpady z gospodarstw domowych 

naprawdę są znaczące na terenach gmin wiejskich.  

Mecenas Janusz Konkol - nie ma zakazu kompostowania.  Przy tworzeniu akt normatywnych 

nie ma zastosowania zasada, co nie jest zabronione jest dozwolone. Prawo miejscowe może działać 

wyłącznie w obrębie ustawy. Skoro za tym ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie nie 

przewiduje tego rodzaju stawki to nie ma podstawy żeby gmina tą stawkę ustalała.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - co mieszkańcy gminy wiejskiej mają robić z odpadami z 

gospodarstw domowych, jeżeli ma to być wywożone raz w miesiącu to w okresie letnim są to 

kiszonki.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odpady zmieszane odbieramy 2 razy w miesiącu. Zielone ( 

trawę) też wrzucamy do odpadów zmieszanych. Takie są zmiany w ustawie. 
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Radna Anna Skotarek - czy już jest wiadomo, jakie będą te stawki odpadów segregowanych i 

niesegregowanych.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na chwilę obecna nie wiem. Jedyny przetarg, który mamy już to 

na składowanie i zagospodarowanie odpadów. Natomiast 8.02 ma się rozstrzygnąć przetarg 

dotyczący odbioru i transportu i dopiero będziemy mogli liczyć i kalkulować. O ile uda nam się 

pozostawić te same stawki to je zostawimy, bo nie wierzę, że stawki będą niższe. Jeżeli okaże się, 

że po przetargu na odbiór i transport będą za wysokie stawki zostawiliśmy taką furtkę, że nie 

podpisaliśmy umowy KCGO na zagospodarowanie. Możliwe, że jeżeli będzie jeszcze taka 

konieczność zrobimy jeszcze jeden przetarg ogólny na wszystko lub osobno na zagospodarowanie 

osobno na odbiór i transport. Celowo zaczęliśmy robić te działania wcześniej, ponieważ mamy 

jeszcze dwa miesiące. Myślę, że nie będzie drastycznych ruchów w naszej gospodarki śmieciami i 

kosztem z odbiorem nieczystości.  Pocieszająco wypadły kontrole Urzędu Marszałkowskiego 

dotyczące poziomu odzysku poszczególnych trakcji. W roku 2018-19-20 musimy te śmieci, które z 

domu wyrzucamy wysegregować 50% wagowo tego, co będzie można powrotem przetworzyć, bo 

jeżeli nie to będziemy płacić kary, bo takie są normy.  

Radna Anna Skotarek - jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne czy ewentualnie będą jakieś ulgi czy 

nie.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na dzień dzisiejszy uchwała rady gminy czegoś takiego nie 

wskazuje. Natomiast o ile chcecie państwo podejść do tego tematu to ja proszę o jak najszybsze 

sugestie. Do tej pory nie braliśmy tego pod uwagę.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - ustawa przewiduje taki zapis i rada może podjąć taką decyzję. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja pamiętam dyskusje dotyczące obecnie obowiązującej uchwały, 

że małe dzieci (m pampersy, słoiczki, itd.) Uważam, że powrócenie do tematu jest to najlepszy 

moment.    

Radny Dariusz Podkański - 8 lutego br odbędzie się przetarg oprócz Simeko jeszcze inne 

składają.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna oferta. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - czy ten przetarg jest na okres 2 lat. Czy w 

czasie tego trwania nowego okresu po przetargu czy Gmina tak awaryjnie będzie przygotowana 

częściej odbierać te odpady zmieszane z tego względu, że to, co składowaliśmy na kompostownik 

wrzucamy do kosza na odpady mieszane?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie przewidujemy awaryjnego odbioru koszy z odpadami 

mieszanymi. Odbiór zgodnie z harmonogramem. Ja wierzę w zdrowy rozsądek i w dobre nawyki i 

przyzwyczajenia naszych mieszkańców i uda nam się całość systemu połatać na rynku 

śmieciowym..  

Radny Jan Popławski - jeżeli ktoś złożył deklaracje, że segreguje śmieci to do czarnego kubła nie 

można wrzucać chyba, że płaci górna stawkę 27 zł. Jeżeli segreguje odpady to konkretny wykaz 

jest wypisany na workach.  

Milancej Kinga sołtys wsi Komarno - mam pytanie czy będą obowiązywać dwie opłaty za 

segregowane i niesegregowane. Tak.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - taki jest zamiar w związku z zapisami w ustawie. Obecna umowa 

kończy się z dniem 31.03.br to od 1 kwietnia br.  

Więcej pytań nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 15 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 15 

radnych, 15 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  
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Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 75 /2016 

 

Ad. 6.6  zmiany uchwały Nr XIV/53/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 

listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawił projekt uchwały z inicjatywy Radnej Iwony 

Niedźwiedzińskiej z uwagi na małą skalę poboru opłat. Zniesienie opłaty stanowić będzie 

dodatkową zachętę dla posiadaczy psów, która umożliwi im lepszą opiekę nad psami. Ze względu 

na fakt, ze opłata ma charakter roczny, jej zniesienie również odnosi się do całego roku. Uchwała 

przewiduje zmianę na korzyść podatnika. 

 

  

                                                                                                                           

                                                                         -załącznik nr 11- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 8 radnych, 8 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - chciałam nawiązać do wypowiedzi Pana Sekretarza, bo nie 

mogłam uczestniczyć w posiedzeniu Komisji, że przychody w gminie, które są wykazane w 

budżecie gminy na rok 2016 stanowią 11% są to moje obliczenia według moich obserwacji około 

23 tys.zł rocznie. W związku z brakiem od kilku lat wykonywania tej uchwały albo znalezienia 

narzędzia do pobierania tych opłat od mieszkańców zgodnie z obowiązującą uchwałą. Dziwie się, 

bo inne gminy dają sobie radę może maja dobre narzędzie a nam się te nie udało. Uważam, że ten 

zapis i było to bardzo krzywdzące dla kilkunastu mieszkańców ( ciągle Ci sami) płacili a reszta 

była obojętna na obowiązek płacenia. Zwróciłam uwagę Sekretarzowi o wykreślenie zapisu - 

Zniesienie opłaty stanowić będzie dodatkową zachętę dla posiadaczy psów - absolutnie to miała 

być barierą żeby ta kopulacja tych zwierząt się nie powiększała.  I to była bariera wprowadzając tę 

opłatę.  Nie był to wielki koszt dla mieszkańca i wobec tego, że prawo jest równe według 

wszystkich obywateli złożyłam wniosek o zniesieniu tej opłaty.  Mam czyste sumienie wobec 

wszystkich mieszkańców naszej Gminy.  

Więcej pytań nie stwierdzono 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 15 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 15 

radnych, 15 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 76 /2016 

 

 

Ad.6.7.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Komarno w gminie Janowice Wielkie 
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Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - szczegółowo omówił projekt uchwały nadmieniając też, że 

niniejszy projekt szczegółowo analizowany był na posiedzeniu Komisji Budżetu Infrastruktury 

Komunalnej. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań, aby w sytuacjach nie zrozumiałych bądź 

zawiłych zadawali pytania.  

 

                                                                                                                           

                                                                          -załącznik nr 12- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 8 radnych, 7 głosów „za”, 1 głos ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zwrócił się do Pana Sekretarza i Pana 

Przewodniczącego, co z poprawkami na temat tego szczytu najwyższego, o którym 

dyskutowaliśmy czy to jest góra Baraniec czy to jest góra Skopiec.   

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - tak najwyższą górą na terenie gminy jest góra Baraniec ma 

720, 3 m natomiast góra Skopiec ma 718, 6 m. Te dane są w różnych miejscach inaczej podawane, 

ale my wzorujemy się na mapach państwowych.   

Radny Radosław Czaja - mam pytanie do Pana Wójta, jakie będą zapisy w momencie podpisania 

umowy z firmą Pana Roga o terminowości czy to będą kary finansowe, ponieważ my już z tą firmą 

pracowaliśmy i odbyło się to na takiej zasadzie, że odwlekało się to bardzo długo. Jakie to będą 

zapisy?     

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - są przewidziane kary za każdy dzień spóźnienia 0, 5% 

stawki ogólnej.  Będziemy się starali pilnować czy wszystko idzie planowo tym bardziej, że cała 

te opracowanie podzielone jest na 9 etapów i możemy widzieć już spóźnienia na poszczególnych 

etapach. Wykonawca zadeklaruje się, do jakiej daty wykona poszczególny etap pracy.    

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja też jestem pełen niepokoju, bo z poprzednich doświadczeń ze 

studium czy z planami ( albo 23 tys.zł albo 50 tys.zł). Będziemy się starali jak najbardziej położyć 

nacisk na terminowość. Problem stanowi to, że są momenty niezależne od biura planistycznego 

np.: zewnętrzne dokumenty do pozyskania. Z niepokojem podpiszę umowę i wierzę, że do końca 

tego roku będziemy mieli opanowane Komarno.   

Radna Iwona Niedźwiedzińska - zapytanie w uzasadnieniu jest zapisane - Z wnioskiem o 

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru 

wystąpili mieszkańcy Komarna, kiedy to złożono i kto był autorem tego wniosku. Ja myślałam, że 

to radni  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - zapis może nie jest taki precyzyjny. Mieszkańcy zwracają 

się o to żeby dla ich działek wprowadzić zapis w planie.  Wnioski, które zostaną przekazane Panu 

Rogowi podczas opracowywania nowego dokumentu i to było naszą podstawową inicjatywą, 

ponieważ nazbierało się troszkę tych wniosków.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mam pytanie czy w związku z tym, że są takie 

wskazania żeby nadać nazwy ulic i numeracji budynków czy to koliduje i nie wchodzi to w drogę 

w czasie trwania tej procedury.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - o ile w ogóle będzie nadanie nazw ulic w Komarnie to 

trochę potrwa, ponieważ musi odbyć się spotkanie z mieszkańcami.  Nadanie nazw ulic nie 

spowoduje żadnych komplikacji.      

Radny Radosław Czaja - rozumie, że w momencie podjęcia tej uchwały od dnia dzisiejszego 
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zostanie zablokowane możliwość składania pism o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla 

Komarna.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - ulegną zawieszeniu wszystkie postępowania mające na celu 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu 

publicznego. Na stronach internetowych Urzędu Gminy była już o tym informacja żeby uprzedzić 

mieszkańców.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 15 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 15 

radnych, 15 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 77 /2016 

 

Ad. 6.8  przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Janowice Wielkie z realizacji programu 

współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 
 Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - zapoznał radnych z projekt uchwały i obszernym 

sprawozdaniem, które każdy z państwa otrzymał i zapoznał się treścią. Zwrócił się do radnych o 

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

 

 

                                                                                                                      

                                                                         -załącznik nr 13- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 8 radnych, 8 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji 

Nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 15 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 15 

radnych, 15 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 78 /2016 

 

Ad.6.9   określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania  

rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich oraz niezbędnych 

dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -szczegółowo omówił projekt uchwały nadmieniając, że w 

postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014 / 2015 oraz 2015 / 2016 na podstawie zmian 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola określał 

dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Janowice Wielkie.  Na podstawie wyników 
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rekrutacji z ostatnich lat stwierdzić można, że drugie etap rekrutacji może mieć zastosowanie w 

odniesieniu do oddziałów 3 i 4 Latków, jeżeli liczba dzieci w każdym z tych oddziałów przekroczy 

25 osób. Aktualnie oddziały te mają 23 i 24 osoby. Proszę o zadawanie pytań.  

                                                                                                                          

                                                                         -załącznik nr 14- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 8 radnych, 8 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 14 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły ( Radna Anna 

Skotarek opuściła sale obrad) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 79 /2016 

 

 

Ad.6.10. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie do postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - szczegółowo przedstawił projekt uchwały i przedstawił 

kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych 

kryteriów oraz oświadczenia rodzica ( prawnego opiekuna) o zatrudnieniu do potwierdzenia tych 

kryteriów.   

Proszę o zadawanie pytań.  

                                                                                                                          

                                                                           -załącznik nr 15- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 8 radnych, 8 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji 

Radny Radosław Czaja - mam pytanie czy takie uchwały też są podejmowane w ościennych 

gminach.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - tak są zgodnie z nowelizacja ustawy o systemie oświaty.  

Radny Jan Popławski - czy nie można byłoby spróbować gdyby były miejsca w autobusie, który 

jeździ do Komarna i spróbować i pozyskać uczniów z części Maciejowej. Autobus przejeżdża 

przez Maciejową a tym bardziej, że w tym roku będzie mniej dzieci do pierwszej klasy i może by 

się udało i dał się skusić na szkołę w Janowicach Wielkich. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - bardzo byśmy chcieli. Było jedno dziecko z Maciejowej, 

ale też odeszło a z Komarno prawie połowa dzieci dojeżdża do Jeleniej Góry. 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - to oświadczenie rodzica o zatrudnieniu czy 

my możemy wymagać, że jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to jest wolna wola rodziców o ile nie poda będzie miał mniej 

punktów.  

Radny Wasiak - Poniatowski Jędrzej - myślę, że kwestią tutaj przewodniczącego jest to, że 

można podać czy jestem zatrudniony czy prowadzę działalność gospodarczą. Natomiast jest 

pytanie czy należy się dokładnie spowiadać gdzie dokładnie czy to ma tak istotne znaczenie.  

 

 

Andrzej Brudziński - sołtys wsi Miedzianka - oświadczenie ma wielkie znaczenie i jest 

honorowane. Ja biorę udział w przetargach i składam oświadczenie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie sądzę, że by to było cos wykraczającego zakres ochrany 

danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - jeżeli chodzi o te oświadczenie to Niewinem 

czy my możemy żądać w projekcie uchwały takiego oświadczenia. Takie jest moje zdanie Drugą 

rzecz to ten zapis w uchwale o uprzywilejowaniu dzieci nauczycieli kłuci się to z moim poczuciem 

sprawiedliwości, bo czym gorsze miałoby być dziecko gdzie rodzic pracuje w Urzędzie od dziecka 

gdzie rodzic pracuje w szkole, jako nauczyciel. W moim odczuci jest to punkt nie sprawiedliwy.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski- wzorowaliśmy się na innych gminach. Ta uchwała i tak w 99% 

nie będzie miała zastosowania w naszej gminie. Zarówno wysoka rada jak również komisja 

procedowała projekt tej uchwały i macie prawo zmieniać a my będziemy wdrażać.    

Radny Piotr Lesiński - chciałem tylko wnieść małe sprostowanie kandydatem jest pracownikiem 

jednostki oświatowej czy chodzi to o nauczyciela. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - tak chodzi tu o szkołę. 

Więcej pytań nie stwierdzono. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 14 

radnych, 13 głosów „za”, 1 głos ‘’wstrzymuje się’’ ( Paweł Pawłowicz) głosy „ przeciw”, nie 

wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 80 /2016 

 

Ad.7 oraz pkt 6 ppkt.6.11  

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2015roku 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - Panie przewodniczący panie Wójcie 

szanowni państwo komisja Rewizyjna od września 2015 roku odbyła 7 posiedzeń 6 to posiedzenia 

poświęcone było kontrolą i weryfikacją. Protokoły, które zostały zaakceptowane przez członków 

komisji i zaakceptowane wnioski przez Wójta państwo otrzymaliście. Zwrócił się do radnych o 

zadawanie pytań bądź składania uwag.  Jako pierwsze posiedzenie w 2016 roku Komisja w celu 

przygotowania planu pracy na rok 2016 W pierwszym kwartale 2016 zaplanowano posiedzenia o 

tematyce?   

 1.  Ocena wydatkowania dotacji i pożyczek gminnych na cele publiczne: 2014 -2015 

 2. Kontrola gospodarki finansowej sołectw, fundusze soleckie 2015 r (w odniesieniu do     
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     bieżącej kadencji sołtysów) 

 3. Weryfikacja pracy GOPS za rok 2015 (świadczenia rodzinne), oraz weryfikacja pracy   

     Gminnego zespołu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwanego zespołem  

     Interdyscyplinarnym 

 II kwartał  

4. Ocena realizacji funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Janowice   

    Wielkie (po zakończeniu bieżącej umowy)  

5. Kontrola realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg 2015/2016 (skargi   

    mieszkańców)   

6.Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2015 i sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia  

    bądź nieudzielenia absolutorium za rok 2015 trzeci kwartał  

7.Kontrola budynków będących wyłącznie w posiadaniu Gminy Janowice Wielkie. 

8.Kontrola mienia Gminy będącego w użytkowaniu przez OSP Janowice Wielkie oraz  

   kontrola wydatkowania środków pieniężnych pochodzących z budżetu Gminy Janowice  

   Wielkie przez OSP Janowice Wielkie.  

9.Kontrola stanu obiektów sportowych na terenie Gminy Janowice Wielkie. Ocena pracy  

   opiekunów i animatorów tych obiektów.. 

Czwarty kwartał  

10.Ocena stanu świetlic na terenie Gminy Janowice Wielkie, oraz weryfikacja pracy  

     opiekunów świetlic na terenie Gminy Janowice Wielkie (posiedzenie wyjazdowe) 

11. Kontrola działalności Publicznego Przedszkola Gminy Janowice Wielkie 

12.Kontrola realizacji skarg, wniosków interpelacji i uchwał przez Wójta Gminy Janowice    

     Wielkie 

Ponadto Komisja Rewizyjna realizować będzie zadania doraźne zlecone przez Radę Gminy w 

Janowicach Wielkich  

Otwieram dyskusję 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - powiedział Pan, że w II półroczu odbyło się 

7 posiedzeń a my mamy 5 protokołów, z których posiedzeń nie przedłożył nam pan protokołów.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - nie ma protokołu z ostatniego 

posiedzenia, ponieważ jest w trakcje zaakceptowania przez członków komisji, dot: Weryfikacja 

obsługi prawnej Gminy przez kancelarię w latach 2011-2015 oraz realizacja skarg, wniosków i 

interpelacji przez Wójta za rok 2015 r. A jedno posiedzenie to jest już styczniowe w 2016 roku 

odnośnie opracowania planu pracy.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zgłaszam prośbę o przesunięcie z I kwartału  

 - Ocena wydatkowania dotacji i pożyczek gminnych na cele publiczne: 2014 -2015 na drugi  

    lub trzeci kwartał z uwagi na sprawozdawczość. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - o ile nie będzie sprzeciwu to 

przerzucimy na III kwartał na a na I kwartał  

- Kontrola stanu obiektów sportowych na terenie Gminy Janowice Wielkie. Ocena pracy  

  opiekunów i animatorów tych obiektów. 

Radny Jan Popławski - ja mam pytanie odnośnie pkt 7 - kontrola budynków będących wyłącznie 

w posiadaniu Gminy Janowice Wielkie. na czym ta kontrola miała polegać.  Czy tu chodzi o stan 

techniczny czy o co inne?  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - odnośnie stanu technicznego to są od 

tego inne instytucje my nie mamy uprawnień. Jest to kontrola głównie poświecona gospodarności 

ile ich jest i jak to wygląda, bo to są budynki w 100% własnością gminy.  
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - czy do tego punktu można byłoby dodać 

analiza kosztów związana z udziałem gminy w wspólnotach mieszkaniowych.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - uważam, że jest to zadumo materiałów 

na jedno posiedzenie.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mam pytanie jest tu zapis Kontrola realizacji 

skarg, wniosków interpelacji i uchwał przez Wójta Gminy Janowice    

Wielkie czy przy tej kontroli realizacji komisja rewizyjna bierze też pod uwagę kontrolę czasu i 

terminowości udzielonej odpowiedzi czy należałoby wpisać w tytuł tego posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - na pewno będzie brane to pod uwagę, 

ale nie zaszkodzi dopisać.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapis byłby taki:  

 - kontrola realizacji skarg, wniosków interpelacji i uchwał przez Wójta Gminy Janowice  

  Wielkie, oraz terminowość udzielania odpowiedzi  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -w pkt. 8 Kontrola mienia Gminy będącego w 

użytkowaniu przez OSP Janowice Wielkie oraz kontrola wydatkowania środków pieniężnych 

pochodzących z budżetu Gminy Janowice Wielkie przez OSP Janowice Wielkie, jakiego dotyczy 

czasu 2015-2016 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - chcieliśmy wrócić do roku 2014 do 

momentu, kiedy otrzymano dotacje na samochód. tj: 2013- 2015 

Prawdę mówiąc Prezes OSP przedstawił nam informację tylko w wersji ustnej a nie pisemnej.  

Radny Piotr Lesiński - odniosę się do protokołu 11 Zapisane tam są pytania od radnego Jędrzeja 

Wasiak Poniatowskiego a mianowicie  

-, jakie kroki są podejmowane wobec osób, u których stwierdzono nieprawidłowości  

Związane z odprowadzaniem ścieków i tutaj podane jest, że zgłoszenia konkretnych przypadków 

wysyłane są pisma z wnioskiem o dostarczenie do UG, potwierdzenia wywozu ścieków oraz opłat 

z tym związanych za okres 12 ostatnich miesięcy.   Drugie pytanie to czy w 2014 i 2015 roku były 

podejmowane ww. działania i znów mamy zgłoszenia konkretnych przypadków wysyłane są 

pisma z wnioskiem o dostarczenie do UG, potwierdzenia wywozu ścieków oraz opłat z tym 

związanych za okres 12 ostatnich miesięcy.   Czy było to sprawdzane czy były takie 

potwierdzenia dostarczone czy te osoby przyniosły takie pisma ile było takich przypadków, że nikt 

nie przyniósł i nikt się nie odezwał i czy była o tym mowa na komisji?   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - nie, nie było mowy.  

Radna Iwona Niedźwiedziska - szanowni państwo zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej 

zawarty w statucie naszym w § 6 widnieje zapis, ze Przewodniczący komisji: 

1. organizuje pracę komisji 

2, zwołuje posiedzenia i kieruje obradami 

3. składa radzie sprawozdanie z działalności komisji. 

To, co nam kolega radny Radek Czaja przedstawił to dla mnie nie jest to sprawozdanie jest to 

przejście bezpośrednie do planu pracy na rok 2016. Zrobiłam sobie analizę protokołów, które 

posiadam i proszę mi tego za złe nie odbierać. Ale mam prawo do swojej oceny. Protokół z 

września 2015 roku wpłynął do Rady Gminy w grudniu. Protokół z października 2015r wpłynął 

dopiero w styczniu tego roku.  W dniu 24 listopada przekazano protokół z 18 stycznia. W 

niektórych protokołach brak godzin czasu pracy komisji. Zgodnie z statutem należy wpisywać, 

kiedy rozpoczęło się posiedzenie i kiedy zostało zakończone. W przypadku niektórych protokołów 

nie ma tematów posiedzeń, czym się w ogóle komisja zajmowała. Mam zapytanie jak Komisja 

rewizyjna Rada Gminy zwraca uwagę na realizację wniosków wykazanych w tych protokołach. 

Mam tu kilka wyszczególnionych tematów np.: 
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Protokół nr 12 - w sprawie bezpieczeństwa w Gminie Janowice Wielkie policja dała obszerny 

obraz zdarzeń i interwencji i dzięki temu mamy wiedzę, co się u nas dzieje. Natomiast w dwóch 

zdaniach Pan prezes OSP w Janowicach Wielkich zdaje sprawozdanie. Ja z tego nic nie mogę 

wywnioskować. Jest zapisane tak: Następnie zabrał głos Prezes OSP w Janowicach Wielkich - Pan 

Jacek Gołębski. Przedstawił on ustnie statystykę interwencji OSP w Janowicach Wielkich. 

Ponadto Prezes OSP w Janowicach Wielkich także ustnie przedstawił sprawozdanie finansowe z 

wydatkowania środków pieniężnych za rok 2015 do dnia kontroli. W 2015 r. OSP w Janowicach 

Wielkich borykała się z trudną sytuacją finansową, co spowodowane było głównie 

wielomiesięczną suszą i podejmowanymi z tego powodu akcjami. Dlaczego we wnioskach 

końcowych Komisja rewizyjna nie zobowiązała Pana Prezesa do przedłożenia informacji na 

piśmie ile było interwencji, jakie to były interwencje? Proszę państwa proszę zwrócić uwagę 

zaczął się okres grzewczy dzięki mediom, które informują o pożarach od sadzy i to jest 

uświadamianie społeczeństwa a u nas to jest tak jakby się żaden komin nie zapalił. Dla mnie nie 

jest to żaden protokół z przeprowadzonej kontroli. Następnie protokół 9/15 analiza stanu 

zatrudnienia pracowników Gminy Janowice Wielkie. Sposób zatrudnienia pracowników 

interwencyjnych gminy Janowice Wielkie. Wszystko tu by mi się zgadzało oprócz jednego jak w 

załączonym zestawieniu pracowników Urzędu Gminy Janowice Wielkie zawartych na umowę o 

pracę figuruje osoba pomoc administracyjna świetliczanka - umowa do 31.12.2015  I ta sama 

osoba w 2015 - Świetlica Trzcińsko zatrudniona jest na umowę zlecenia.   Uważam, że 

należałoby sprawdzić, do kiedy jest zatrudniona na umowę zleceni a od kiedy na umowę o pracę.  

Przechodząc teraz do planu na ten rok nie jestem do końca przekonana, na czym będzie polegała ta 

kontrola odnośnie Kontrola kosztów utrzymania budynków będących wyłącznie w posiadaniu 

Gminy Janowice Wielkie oraz stanu obiektów sportowych.  Panowie wy macie rzetelnie podejść 

do tej kontroli a nie stwierdzać, że w Trzcińsku stoi w opłakanym stanie budynek komunalny i 

gdzieś tam w Komarnie też. Uważam, że powinniśmy tu dzisiaj konkretnie sprecyzować, co 

konkretnie ma być zawarte w tych dwóch punktach. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - odnośnie sprawozdań czy ja 

powinienem je przeczytać każdy po kolei i nie wiem czy to panią będzie satysfakcjonowało. Jeżeli 

Pani sobie chce coś posłuchać do poduszki to mam nagrania z tych posiedzeń mogę je skopiować i 

wysłać może wtedy Pani będzie miała klarowną sytuację niż te protokoły.  Co do przedstawienia 

przez Pana prezesa OSP ustnego sprawozdania na ta chwilę był nieprzygotowany informacja 

pisemna i dlatego w tym roku będziemy dążyć żeby to było bardziej klarowne? Ewentualne pytania 

to bardzo proszę zwracać się pisemne.  I my odpowiemy pisemnie.  Odnośnie terminowości 

protokołów tu ja tutaj powiem, że komisja się odbywa następnie jest wymiana e- maili następnie 

protokół trafia do Wójta do akceptacji bądź nie i na tym etapie wnoszone są uwagi przez Wójta i to 

tak wygląda. Wydaje mi się, że staramy się pracować rzetelnie i jak najbardziej dokładnie jak 

umiemy.   

Radna Iwona Niedźwiedziska - kolego Radku w statucie rady Gminy i statucie Regulaminie nie 

pisze nic, że radny ma sobie do poduszki przesłuchiwać wasze nagrania z komisji.  Wy pracujcie 

zgodnie z statutem. W sprawozdaniu, chociaż protokół nr 4 z zeszłego roku - brak tematu. Ja 

odszukałam, dot: kontroli działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowicach Wielkich 

wraz z filiami. We wnioskach piszecie panowie: 

1. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeprowadzenie analizy godzin pracy biblioteki w Komarnie. 

Biblioteka w Komarnie pracuje w tych samych godzinach, co świetlica. Zróżnicowanie godzin 

pracy świetlicy i biblioteki pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie placówek. Jest uwaga Wójta 

kierownika jednostki kontrolowanej odnośnie akapitu 4 odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej 

odpowiedź będę mógł udzielić po pierwszej analizie zagadnienia. Proszę mi powiedzieć czy 
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została przeprowadzona rekontro la czy została zrobiona ta analiza, bo taka sama sytuacja, o czym 

panowie, jako KR piszecie jest taka sama w Trzcińsku.  W poprzedniej kadencji razem z kolegą 

Podkańskim mówimy o tak opracowaniu godzin pracy w tych dwóch jednostek na tym samym 

piętrze żeby było to wykorzystane. Wykorzystanie tych dwóch pracowników, które są opłacane z 

naszych pieniędzy podatników. Tutaj piszecie o Komarnie a w ogóle nie zauważacie Trzcińska a 

tam jest taka sama sytuacja. I co z tego, że spotkaliście się panowie któregoś dnia od godziny nie 

wiadomo, do której i tak naprawdę ta kontrola nic nie przyniosła. My jesteśmy za tym żeby te 

świetlice pracowały, ale proszę o dokonanie i dopasowanie godzin pracy.   Komisja Rewizyjna 

powinna kontrolować czy Urząd Gminy na taki złożony wniosek czy dokonał takiej analizy i czy 

poczynił jakieś kroki w tym kierunku.  Spotykamy się piszemy protokoły z posiedzeń komisji i 

rozchodzimy się naprawdę z niczym.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - ja mogę tylko ze swojej strony dodać 

proszę skierować do nas pytania pisemnie odpowiemy ewentualnie zrobimy wszystko żeby to 

poprawić, ale kontrola w odpowiedzi Wójta oczywiście takowa się odbywa, ale to jest po 

zakończeniu roku przy następnej kontroli skarg, wniosków i interpelacji będą skontrolowane 

złożone wnioski przez Komisje Rewizyjną.  

Radna Iwona Niedźwiedziska - jaka jest zasadność przyjmowania tego planu pracy na rok 2016 

czy tylko dla tego, że statut zakłada, że musimy to przyjąć.  Co nam dają te kontrole, co nam dają 

wnioski, które są tam zawarte?    

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - wnioski, które Pani przedstawiła można 

będzie wziąć pod uwagę przy pkt.10   

- Ocena stanu świetlic na terenie Gminy Janowice Wielkie, oraz weryfikacja pracy opiekunów 

świetlic na terenie Gminy Janowice Wielkie.  

Natomiast, co do samych protokołów i tytułu to Pani radna przedstawiła protokół z marca a 

przewodniczący przedstawiał sprawozdanie z II półrocza 2015r. Bardzo proszę trzymać się 

terminów, co tutaj omawiamy.  Komisja Rewizyjna wnioskuje i czy i w jaki sposób jest to 

realizowane. Czy nie można byłoby wprowadzić idąc tokiem myślenia koleżanki 

Niedźwiedzińskiej posiedzenia, w którym Komisja Rewizyjna skontrolowałaby wykonanie 

wniosków za poprzednia kadencje?  Czy te wnioski zostały wykonane czy Urząd Gminy te 

wnioski wykonał czy nie? Uważam, że taki punkt można dodać do planu pracy brzmiałby tak: 

Kontrola wniosków Komisji Rewizyjnej za poprzednia kadencję. 

Radny Dariusz Podkański - Panie przewodniczący, co nam daje kontrola po czterech latach 

Komisji Rewizyjnej, co my tu zmienimy. Musimy iść na bieżąco. 

Radna Iwona Niedźwiedziska - czy nie można byłoby to zrobić w chwili składania półrocznego 

sprawozdania.  Tak żeby to sprawozdanie zawierało opis, że Wójt wykonał zalecenia zgodnie z 

posiedzeniem odbytym w tedy i w tedy.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - nie wiem czy będzie to możliwe we wszystkich 

przypadkach, bo nie zawsze realizacja wniosków jest możliwa w tak krótkim czasie. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - uważam, że pan radny ma racje, bo nie zawsze 

dany wniosek można zrealizować w ciągu pół roku. To zmieniamy  

 - Kontrola wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2015  

Radny Piotr Lesiński - ja mam taką propozycję. Mamy sprawozdanie z II półrocza, czyli na 

świeżo i wydaje mi się, że można zrobić realizacje za II półrocze oraz realizację wniosków, które 

są w nim zawarte. Nie w każdym protokole kontroli są wnioski i tak po kolei na pierwszym 

posiedzeniu były wnioski omówić je następnie na drugiej kontroli nie było wniosków a z trzeciej 

kontroli wniosek jest w obecnej chwili realizowany itd.  



str. 25 
 

Radna Iwona Niedźwiedziska - konkretnie niezrealizowanych wniosków jest w trzech 

protokołach.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - zróbmy tak, że skontrolujemy te 

zeszłoroczne, chociaż w krótkim przedstawieniu przedłożę na następną sesję.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - uważam, że należy zacząć od wniosku 2015 a 

potem w miarę możliwości przy sprawozdaniu powracać do tych wniosków.  

Radna Iwona Niedźwiedziska - na czym miałaby polegać ta kontrola kosztów utrzymania 

budynków będących wyłącznie w posiadaniu Gminy Janowice Wielkie i Kontrola stanu obiektów 

sportowych na terenie Gminy Janowice Wielkie oraz ocena pracy opiekunów i animatorów tych 

obiektów Proszę to bliżej sprecyzować.  

Radny Stanisław Tatarzyn - chodzi nam o stan tych budynków i ewentualne, jakie koszty 

generują, bo nie ukrywajmy te budynki są w różnym stanie i trzeba przygotować się na przyszłość 

w stosunku do ponoszenia kosztów.  Na budynki gminne tylko gmina ponosi koszty.  W planie 

pracy zaznaczyliśmy ogólnie a w protokole będzie to jasno przedstawione, o co nam dokładnie 

chodziło.  Odnośnie boisk to kontrola stanu boisk i ewentualnego zaplecza gdzie są tam miejsca 

wyznaczone na szatnie. To była inicjatywa osób, które zajmują się tym prowadzeniem o to 

żebyśmy to sprawdzili i wydali opinie.       

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - chodzi nam o to jak jest zorganizowany czas animacji, 

ponieważ różne głosy dochodzą.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - tutaj odnośnie kontroli budynków to będzie zapis. 

Kontrola kosztów utrzymania budynków będących wyłącznie w posiadaniu Gminy Janowice 

Wielkie. 

Radny Dariusz Podkański - jeżeli te wnioski poszłyby do Wójta to, jeżeli budynek był w stanie 

agonalnym i co by Wójt na to.  Bo wiemy, jaki stan maja budynki gminne.  

  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - myślę, że nie mam się, czym zawstydzić, chociaż jest ogrom do 

zrobienia.  Ja bardzo chętne przedstawię komisji Rewizyjnej zadłużenia mieszkańców. 

Przedstawię, co już zrobiliśmy a co mamy w planie. Ponieważ są zalecenia nadzoru budowlanego, 

itd. Możemy się pochwalić, że na bieżąco mamy czyszczenia kominiarskie dla bezpieczeństwa 

zdrowia życia.  Nie widzę tematu żebym się obawiał.     

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przeczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej na 

rok 2016 z naniesionym autopoprawkami.  

 

                                                                                                                             

- załącznik 16- 

 

Więcej uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 13radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 

radnych, 13 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XIV / 81 /2016 

 

Przerwa  14:10 - 14;20 
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Ad.8/9.Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Sprawy różne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - składam wniosek dot: ul. Reja od strony ul 1 

Maja żeby ująć w planach remontu nawierzchni dróg uwzględniając lub przynajmniej ją utwardzić, 

ponieważ jest tan nie wielki fragment asfaltu i w momencie roztopów lub opadów jest tam duże 

błoto, że nie można tam w ogóle przejechać samochodem. Drugi wniosek dotyczy załatania dziur 

na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z Kolejowa ( przy poczcie) jest ich tam dosyć sporo skupione w 

jednym miejscu. Podczas opadu deszczu tworzą się tam duże bajoro i są dosyć głębokie i można 

uszkodzić samochód. 

Mam jeszcze pytanie w sprawach różnych odnośnie podejmowanej uchwały dot: de minimis, która 

ostatecznie została odrzucona przez Wojewodę była też informacja o funduszu pewnej kwocie 

pieniędzy, którą w związku z tą uchwałą Firma Dr. Schneider miała przekazywać na konto gminy 

na rzecz wsparcia działań sportowych czy kulturalnych. Proszę mi powiedzieć czy ten fundusz był 

tylko uzależniony od podjęcia tej uchwały. O ile tak to, co z tą uchwała.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - tak tylko i wyłącznie uzależnione było to od podjętej uchwały. 

Odnośnie uchwały nie podjęliśmy.  

Radny Piotr Lesiński - chciałem się podzielić z kilkoma spostrzeżeniami w przerwie wyjaśniłem 

troszkę z Wójtem - i wiem, że nie ma takich przepisów.. Pierwsza rzecz to moje zapytanie na 

interwencję mieszkańców dot: zasad odśnieżania na drogach jednokierunkowych i wąskich 

szczególnie chodzi o odśnieżanie sprzętem gdzie istnieje z jednej strony chodnik a z drugiej strony 

pas zieleni. Czy jest to tylko dobra wola kierowcy, bo na ul. Krótkiej jest kilkaset metrów chodnika 

a z drugiej strony pas zieleni w zależności jak kierowca pojedzie, jeżeli pojedzie od góry to 

odśnieża na pas zieleni a jeżeli pojedzie od dołu to wszystko zarzuca na chodnik? Przepisu takiego 

nie ma. Jest tylko przy drogach dwu jezdniowych i tan służby odśnieżają. Druga sprawa to zapytali 

mnie mieszkańcy czy jest w ogóle realne żeby na drodze powiatowej między Radomierzem a 

Janowicami zrobić linię przerywaną środkiem drogi powiatowej ze względu na to, że ze względu 

na okres jesienno-zimowy jest duża ilość występowania zwierzyny leśnej i aby uniknąć kolizji 

większość kierowców jeździ środkiem jezdni.  Rozmawiałem z Wójtem i wiem, że wystąpi z 

pismem. Trzecia sprawa taka, którą będziemy mieli w najbliższym czasie to odpady komunalne - 

czekamy na rozstrzygniecie stanowić, bo wszystkie ceny dotyczą pojemników 120 l.  bo tak 

widnieje cena.   Przed wejściem ustawy na podział selektywne i nieselektywne posiadaliśmy 

kubły 240 l ( były to śmieci mieszane) i każdy albo wykupił albo wydzierżawił kubeł od firmy. 

Natomiast wszystkie teraz przepisy są ujmowane, ze płacimy za kubeł 120 l.  W przypadku 

większych pojemników 240 l obciąża się właściciele nieruchomości wielokrotnością opłaty za 

pojemnik. I teraz pytanie czy ja teraz wsypuje śmieci do zmieszanych raz w miesiącu - czyli nie ma 

problemu. Czy będę płacił 2 razy, bo nie korzystam, co dwa tygodnie, bo nie jestem w stanie 

zapełnić?  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - § 2 mówi, że od nieruchomości 

niezamieszkałych.  

Radny Dariusz Podkański - o ile mogę to mam trzy wnioski. Pierwszy wniosek dot: barierki przy 

przepuście na ulicy Świerczewskiego w Janowicach Wielkich naprzeciwko byłego sklepu. 

Barierka ta stoi na jednym słupku i ten pałąg wykrzywiony jest w stronę jezdni uważam, że 

należałoby barierkę usunąć lub zgłosić to do Starostwa Powiatowego.  Drugi wniosek dot: działki 

miedzy byłem sołtysem a Panem Justynę Świerczkiem. Od kilku dni stoją tam worki z plastikami i 

śmieciami proszę o uprzątnięcie, aby wiatr nie rozniósł po całej miejscowości.  Trzeci wniosek 

dot: koszy na śmieci przy moście w Trzcińsku. Tam jest jeden mały przepalony pojemnik i ciągle 

przewrócony może można byłoby dokonać zamiany lub postawić duży taki jak postawione są w 

innych miejscowościach 
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Wójt Gminy Kamil Kowalski - zabierzemy ten kubeł. Nie będę próbował wymóc na obecnym 

wykonawcy przed zakończeniem umowy.  Osobiście z pracownikiem przejechałem całość gminy 

dodaliśmy dwa gniazda. W tych gniazdach, które nakazałem zlikwidowanie pojemników 120 l, 

240 l ujednolicenie żeby stały pojemniki bobry 1100 l.  

Mamy zaznaczone to w przetargu żeby wykonawca wyposażył w 2016 roku skazane z adresu 

gniazda na te śmieci właśnie w te bobry 1100 l z zapisem, że mają być kubły nowe lub w stanie 

schludnym i sprawnym.  Myślę, że od kwietnia br będzie to ujednolicone i będą ładne i sprawne 

pojemniki.  

Radny Tatarzyn Stanisław - ja mam wniosek dot: ulicy Robotniczej w Janowicach Wielkich 

konkretnie załatanie lub zasypanie dziur na odcinku asfaltowym, które spowodowane są 

wielokrotnością przejazdu samochodów z Nadleśnictwa. Droga ta wygląda tragicznie. Drugi 

wniosek dot: odcinka drogi ulicy Sportowej od przejazdu do tunelu. W związku z prowadzonymi 

pracami na kolei wyjeżdżające ciężkie samochody na ulicę i rozwożą błoto po całej ulicy. 

Uważam, że należałoby wystąpić z pismem u uprzątnięcie drogi przez wykonawcę.  Trzeci i 

ostatni wniosek dot: braku oświetlenia z ulicy Kolejowej prowadzący pod wiadukt kolejowy. Z 

jednej strony od strony oczyszczalni stoją dwie lampy, które super oświetlają a wchodząc pod 

tunelem wchodzimy w kompletną ciemność.  Nie ma żadnego punktu świetlnego. Tam była 

lampa chyba zasilana przez PKP. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - telefonicznie i pisemnie wezwiemy do tego żeby z należyta 

starannością pozostawiali porządek. 

Radny Dariusz Podkański - nasunął mi się jeszcze jeden wniosek dot: drogowskazu na 

krzyżówce skręt na Janowice Wielkie. Przydałby się większy znak drogowy, ponieważ w porze 

wieczorowej obecny znak jest mało widoczny. Jadąc od strony Jeleniej Góry ja, jako mieszkaniec 

tej gminy zastanawiam się, w którym momencie mam skręcić na Janowice a co dopiero inni 

kierowcy. Znak ten jest po drugiej stronie i często on jest poprzekręcany. 

Radny Piotr Lesiński - wniosek dot; słynnego miejsca uprzątnięcia i wywozu śmieci( odpadów 

wielkogabarytowych) zgromadzonych przy ul. Świerczewskiego 4 w Janowicach Wielkich na 

przeciwko zakładu Betform.  

Przewodnicząca Rady Gminy Paweł Pawłowicz - w sprawie odpowiedzi na interpelację, którą 

dostałem o treści: w odpowiedzi na Pana interpelację nr 67/2015 uprzejmie informuje, że: Ubytek 

w asfalcie na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Robotniczej w Janowicach Wielkich znajduje się na terenie 

drogi gminnej i został uwzględniony w planie napraw gminy w 2016 roku( naprawa własnymi 

siłami w oparciu o zakupiony tłuczeń, utwardzenie na zimno). Wszystko byłoby ok. ja o nic 

takiego nie interpelowałem. Bo ja składałem interpelacje o dziury w głównej drodze powiatowej, 

która znajduje się przy skrzyżowaniu 1 Maja oraz ul Robotniczej przy wejściu na Zielona Dolinę. 

Tam jest dość głęboka dziura a przez okres zimowy ona się jeszcze bardziej poszerza.   Proszę o 

zwrócenie się do powiatu w sprawie poszerzającej głębokiej dziurze w drodze powiatowej.  

Radny Jan Popławski - ja tylko chcę zgłosić, że w Komarnie przy tej ostatniej przepompowni 

brak oświetlenia. Jest tam takie odludzie ciemno i żeby ktoś się nie skusił i nie ukradł kawałek 

ogrodzenia.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jeszcze raz powtarzam, że jeżeli gdzieś coś tam w terenie się 

dzieje proszę dzwonić do Pana Chrząstowskiego. 

Radny Jan Popławski - dzwoniłem zgłaszałem dwa tygodnie temu i bez odzewu.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jutro sprawdzę.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - ja mam sprawę w sprawach różnych.  Na 

poprzedniej sesji Pan Wójt wspominał o zbiórce pieniędzy, która była prowadzona przez Grupę 

Odnowy Wsi Janowice Wielkie na zagospodarowanie tego niewielkiego stawu przy Zielonej 
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Dolnie. Ja, jako przedstawiciel tej Grupy Odnowy Wsi Janowice Wielkie powiem szczerze, że 

bardzo mile zaskoczył nas odzew, bo niemal 50 osób nas wsparło. Zarówno chodzi o wsparcie 

finansowe jak i o wsparcie fundowanie nagród, które były do pozyskania w zamian za wsparcie. 

Wśród tych niemal 50 osób znaleźli się tez przedstawiciele naszego samorządu, dlatego też 

pozwolę sobie tym osoba na forum rady podziękować a była to: I. Niedźwiedzińska, Radek Czaja, 

Paweł Pawłowicz, Miłosz Kamiński - Sekretarz, Wójt Kamil Kowalski, Skarbnik Robert 

Gudowski, J. Sudak - sołtys wsi Mniszków. Bardzo dziękujemy w imieniu swoim i w imieniu 

Grupy Odnowy Wsi. Tak informacyjnie po odjęciu wszelkich opłat na konto wpłynęło 5539, 35 zł 

Te pieniądze w tym roku przeznaczone będą na zagospodarowanie brzegu stawu. Dziękuje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ja również dołączam się do podziękowań i ze 

swojej strony jak najbardziej dziękuje jeszcze raz tym, którzy wsparli i brali udział w tej 

inicjatywie.  

Sołtys Wsi Miedzianka Andrzej Brudziński - odnośnie przyjętych budynków przez Faktor w 

Miedziance te budynki popadają w ruinę.  Miedzianka miała być wielce odnowiona a tu z 

budynków spadają arkusze papy albo deski.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja pamiętam, w jakim stanie te budynki były przyjmowane przez 

Faktor. O ile ma Pan jakiś pomysł na rozwianie to proszę na piśmie i będziemy się starać 

wyegzekwować i temu zaradzić.   

Druga sprawa dot: odśnieżanie na Miedziance. Zgłaszam telefonicznie do Pana Tadeusza, że 

wszystkie miejscowości w pierwszej kolejności są odśnieżane a Miedzianka jest zapomniana. 

Tadeusz zgłasza Madekszy. Madeksza twierdzi, że Miedzianka była odśnieżana a to wcale nie 

prawda.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - sprawdzę 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

 

Ad.10. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

Przewodnicząca Rady Gminy Paweł Pawłowicz - dokładnie będziemy musieli domówić termin 

posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej, która zajmie się sprawami  

Sprawozdana dotyczącego realizacji zadań oświatowych w Gminnym Zespole Szkół im. Wandy 

Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym oraz wnioskiem Pani Iwony 

Niedźwiedzińskiej w sprawie zamiana gruntów w celu uregulowania prawnego przebiegu 

niebieskiego szlaku Turystycznego w Trzcińsku - wyjazd do Trzcińska  

  

Ad.11.Przyjęcie protokołu z  XIII sesji Rady Gminy. 

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

poprawki do protokołu z XIII sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

W wyniku przeprowadzenia głosowania 8 głosów ”za” przyjęciem protokołu głosy „ 

„wstrzymuje się” i głosy „przeciw „ nie wystąpiły ( Radni nieobecni na salę obrad Anna Skotarek, 

Iwona Niedźwiedzińska, Remigiusz Łącki, Piotr Gołębski, Jędrzej Wasiak Poniatowski, Piotr 

Lesiński, Sylwia Przedwojewska  

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie został przyjęty. 

 

12.Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy 

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

zgłosił uwag i zastrzeżeń. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Paweł Pawłowicz o 15: 30 dokonała zamknięcia XIV sesję Rady 

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

obradach.  

 

 

 

Protokołowała                                                                         

Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                            Przewodniczący Rady Gminy 

Insp. ds. Rady Gminy                                                          

i działalności gospodarczej                                                 Paweł Pawłowicz  

 

 

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. 

 

 

 

 
 


