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PROTOKÓŁ Nr XVI /2016 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 28 kwietnia 2016 roku ( czwartek) 

godz. 1000 

 

Nadzwyczajna 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 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. Po 
stwierdzeniu prawomocności obrad  Przewodniczący Rady Gminy, słowami „ otwieram 

nadzwyczajną XVI sesję Rady Gminy Janowice Wielkie , – o godz. 1000 rozpoczął obrady. 

Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Mecenasa, 
Sekretarza Gminy, Sołtysa jak również gościa mieszkańca naszej gminy Pana Bogdana 

Lesińskiego.  
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - jest to sesja nadzwyczajna zwołana na 
wniosek Wójta oraz grupy radnych Gminy Janowice Wielkie  

               
                                                                                                                                

- załącznik Nr 1,2 - 
 
Ad.1Przewodniczący 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 XVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 
2.Stwierdzenie quorum. 
3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

4.Podjęcie uchwał: 
4.1.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2016 rok 

4.2. w sprawie przyjęcia zmiany w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie” 
4.3. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 
4.4  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego     

powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie  
zadania polegającego na utrzymaniu w sezonie letnim 2016 zieleni przydrożnej w pasie  

drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie  
5. Dyskusja dotycząca proponowanych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów                          
w świetle opracowywanych przez Wójta projektów uchwał Rady Gminy. 

6. Interpelacje, zapytania -odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
7.Sprawy różne podnoszone przez Radnych. 

8. Zamknięcie XVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że jest to sesja nadzwyczajna i 



zmiany w programie mogą wprowadzić wyłącznie tylko Ci radni, którzy wnioskowali o zwołanie 

nadzwyczajnej sesji zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby wnieść uwagi, poprawki, bądź wnioski 
do porządku obrad dzisiejszej. 

Nie stwierdzono           
                         
Ad.2                                                                                                      

Stwierdzenie quorum  

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

obradach uczestniczy 13 radnych, nieobecni radni to:   

- Sylwia Przedwojewska 

- Piotr Lesiński  

                                                                                                                                         
-załącznik Nr 3- 

Ad.3 Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym w okresie 
03.03.2016r.- 27.04.2016r. 

Inwestycje: 

- odebrałem promesę Ministra w kwocie 475 tys.zł na odbudowę infrastruktury z powodzi z 

2013r. Poszło pismo i jest wszystko na dobrej drodze i chcemy to przeznaczyć na odbudowę 
infrastruktury zniszczonej w powodzi w 2012r. Chodzi o to, że dostaliśmy promesę na zadanie z 
maksymalnym dofinansowaniem do 80% chcemy wnioskować żeby to zostało przebukowane na 

zadanie przy dofinansowaniu 100%. Oba zadania dotyczą ulicy Chłopskiej. Postawiliśmy na 
odcinku od ul Świerczewskiego w kierunku na Trzcińsko na wiadukt my chcemy zacząć od 

wyremontowania 500 metrów ulicy wraz z murem oporowym przy rzece Bóbr od wiaduktu w 
kierunku na Janowice Wielkie. Tamto to jest zadanie z 2012roku możemy mieć dofinansowanie 
100% bez wkładu własnego. Tą promesę, którą otrzymaliśmy to było czwarte zadanie na tej 

liście, na którą możemy dostać do 80 % Wczoraj rozmawiałem telefonicznie z doradcą p. 
Wojewody powiedział, że jest to tak jak to określił przez Wojewodę pozytywnie odebrane i 

przesłane do Ministerstwa Finansów. Prosiłem o ile będą mogli monitować żebyśmy jak 
najszybciej otrzymali odpowiedź mogli ogłosić przetarg na to zadanie. Cały czas trwają ustalenia 
z powiatem dot: dofinansowania drogi przez Trzcińsko. Na następnej sesji będziemy chcieli 

przedstawić państwu uchwałę w sprawie dotacji, która przekażemy na odbudowę tej drogi. 
Przypominam, że jest to wywalczona po wielu, wielu latach odbudowa drogi powiatowej w 

ramach promesy, które otrzymało Starostwo dotyczy to 2971 m drogi powiatowej przez 
Trzcińsko. Dokładnie od granicy odcięcia asfaltu na granicy gminy przy pierwszym przepuście 
przy wiadukcie kolejowym aż tu pod krzyżówkę przy p. Wronie całość tej drogi ma zostać 

odbudowana.  W dniu 22.04.2016 Roku Starostwo ogłosiło ogłoszenie o przetargu do 10.05.Br 
mają być składane oferty na tę drogę. Jesteśmy już bardzo blisko natomiast ja zacznę się cieszyć 

jak będę widział podpisana umowę i wykonawcy wejdą na drogę.. Cieszy to z jednej strony a z 
drugiej strony przerażenie jeży się włos na głowie mam nadzieje, że mieszkańcy Trzcińska, 
którzy 60 lat czekali na remont i odbudowę tej drogi zrozumieją, że w związku z tym droga jest 

bardzo wąska i będą duże utrudnienia i nie będą to sprawy łatwe dla wykonawcy.  Na chwile 
obecną była rozmowa i były wymogi powiatu dotyczące wkładu własnego w wysokości 20%, 2 

mln. Zł wynosi kosztorys inwestorski tego zadania 20% tj: 400 tys.zł. Rozbestwione trochę 
Starostwo tym, że gminy ościenne dawały im na wkład własny 45% czy 60% czy 90% czy 100% 
takich kwot wymagało od nas. To nie są rozmowy negocjacje, które powstały wczoraj one trwały 

już od ponad rok. Na chwilę obecną stanęliśmy na kwotę 55 tys.zł, co stanowić będzie około 12 



% z całości tego w ramach wkładu własnego.  O ile Starostwo w ramach jutrzejszej sesji 

przyjmie uchwałę o przyjęciu takich naszych propozycji to ja również będę przedstawia ł państwu 
te propozycje ażeby z budżetu gminy dołożyli się do inwestycji tej drogi ażeby zostało to 

wykonane.  Podczas spotkania wtorkowego stanęliśmy na 55 tys.zł.   
- złożyliśmy wniosek do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na likwidację arsenu w 
wodzie. Czekamy na decyzje w tej sprawie i myślę, że problem rozwiąże się z arsenem..  

 - na ukończeniu są uzgodnienia i zmiany projektu budowy kanalizacji II części Janowic tj: ul. 
Partyzantów, Chłopska, Nadbrzeżna: uzupełnienie projektu o dodatkowe przyłącza do budynków 

wcześniej pominiętych, przeprojektowanie lokalizacji przepompowni w celu uniknięcia 
posadowienia na prywatnej działce, poprowadzenie sieci z Prewentorium skrótem do ul. 
Partyzantów w celu wyeliminowania zbędnej przepompowni koło domu p. Jaros w Janowicach. 

Zmiany w celu przyszłego poprowadzenia inwestycji.  
- W ramach inwestycji trwa inwestycja w Janowicach Wielkich przez PKP plk na dworcu w 

Janowicach Wielkich. Trwają również nieustające rozmowy dotyczące chodnika - łącznika. Nie 
wyobrażam sobie żeby nie było wyjścia z tej części peronu końcowego w kierunku na przejazd 
kolejowy. Problem jest potężny i narasta bardziej, ponieważ inwestorem jest PKP plk a 

właścicielem terenu PKP nieruchomości. Na szczęście od tygodnia jedna i druga strona mają 
nowe szefostwo i zarządy te zaczynają poznawać tematykę i mam nadzieje, że tą część z długiej 

list wniosków, o której mówiłem państwu na poprzedniej sesji uda nam się zrealizować. O ile oni 
nie zrobią ogrodzenia i nie wybudują chodnika łączącego z chodnikiem ulicy Kolejowej to i tak 
mieszkańcy sobie te ogrodzenie zlikwidują. 

-pozytywny jest odbiór ze strony PLK trwają rozmowy z nieruchomościami i myślę, że to 
zakończy się sukcesem. Na pewno dotarła do państwa informacja dotycząca tego, że PKP 

nieruchomości będzie remontowała poczekalnie i hol na budynku dworca PKP w Janowicach 
Wielkich. Mam potwierdzenie telefoniczne, że to będzie się odbywać podczas krótkiej rozmowy. 
Natomiast jedyną informację, którą znalazłem o przetargu to było na dwóch porta lach jeden na 

budynku kolejowym drugi na platformie ogłoszeniowej. Faktycznie w zamówieniu i kosztorysie 
zerowym są zapisane prace malowanie ścian wewnętrznych, wymiana stolarki, wymiana 

instalacji elektrycznej, świetlej z remontem i odnowieniem i uruchomienie toalet. Na zamówieniu 
i specyfikacji nie ma mowy o remoncie zewnętrznym tego budynku dworca. Mam nadzieję, że te 
toalety będą dostępne dla turystów. 

Sprawy gospodarcze      

- czas wiosennego sprzątania. Odbyło się już VI sprzątanie Bobru z udziałem pensjonariuszy 

Nowej Nadziei, uczniów GZSZ, strażaków, młodzieży ze świetlicy Rudawy). W tym roku 
młodzież, z którą miałem okazje przez 2 godziny sprzątać w poniedziałek z uwagi na to, że w 
piątek był nabór a ponadto był atak zimy i akcja została odwołana.  Tradycyjnie bardzo dziękuje 

młodzieży ze świetlicy, strażakom, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie.  Boli trochę, 
że oprócz młodzieży, uczniów, strażaków i mieszkańców Nowej Nadziej nie uświadczy się 

mieszkańców Janowic w tej akcji. Ale miej my nadzieje, że  
- trwa sprzątanie poziomowe dróg i naprawa uszkodzeń spowodowanych przez wykonawcę ma 
to się zakończyć do 15 maja br. Naszymi siłami staramy się wyczyścić studzienki burzowe 

dokonywać sprzątania śmieci z rowów.  
- dokonaliśmy naprawy studni kanalizacyjnej w Komarnie 168, barierek na potoku w górnym 

Radomierzu i całą masę podobnych prac naszymi pracownikami. Rozpoczęliśmy łatanie dziur na 
drogach gminnych zakupiliśmy masę asfaltową do wykładania na zimno 15 ton. Kolejność 
napraw maja pracownicy ustalone oprócz tego mamy obiecane 2 samochody z patchami około 12 

ton gdzie również będą łatane nasze drogi gminne. 



- odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 23.04.br - zbierali przez trzy dni, 

ponieważ mieszkańcy jeszcze się nie nauczyli wystawiać rzeczy przed wskazana datą. 
- trwają uzgodnienia w celu wyznaczenia przystanku na żądanie w Komarnie - pod nazwą 

Komarno-Osiedle: w tej sprawie przygotowana będzie uchwała na następna sesje, bo taki 
przystanek może tylko powstać na mocy uchwały Rady Gminy.  
- podpisaliśmy z TAURONEM umowę na przyłącze prądu do boiska w Komarnie, co pozwoli 

obsługiwać imprezy planowane przez Sołectwo, (co jest bardzo ważne wobec ożywionej 
działalności Sołectwa w ostatnim czasie) jest to jeden z wniosków sołectwa. Tam jest drobny 

pomysł żeby tam na wiedzie postawić jeden słup z doświetleniem al. proszę o cierpliwość to 
będzie wykonane w ramach możliwości.   
 

 
- przed Dniem Zwycięstwa zleciliśmy remont tablic poświęconych kombatantom: jedna odpadła 

koło mostu a druga koło Urzędu już była nieczytelna. Obie zostały wykonane przez 
jeleniogórskiego kamieniarza faktura jest na sumę 600 zł.  Zasmuca fakt, że kamieniarze 

radomierscy chcieli to zrobić za 1 800 zł. 
- siłami własnymi została zakończona wymiana instalację elektryczną w Klubie w Trzcińsku 

-przeprowadzony został i zakończony ostatni objazd miał miejsce 21 żmudny przegląd potrzeb 

oświetleniowych w gminie w oparciu o wniosek radnych dotyczących ewentualnego do 
usprzętowienia oprawy świetlnej słupów, które są na naszej gminie. Z naszego przeglądu wyszło, 

że około 28 sztuk można byłoby umieścić na słupach posiadających tą instalację, z czego 15 w 

Janowicach Wielkich 1 w Mniszkowie, 4 w Komarnie, 8 w Trzcińsku. Jeszcze wypatrzyliśmy z 

p. Chrząstowskim, że jeszcze w 10 miejscach w przyszłości należałoby zainstalować światło, ale 
to z dużym naciskiem na przyszłość, ponieważ są to wydatki.  

- remont PKP już była mowa wstępnie. W tej części peronu nr 1 ma się zakończy się do 31 maja 

do tego czasu ma być również uregulowany ta hopka przy ul. Świerczewskiego przy przejeździe 
kolejowym maja być uzupełnione ubytki w okolicy od poczty do wiaduktu ulicy Kolejowej. 

Udało wymóc wyprosić na wykonawcy to będzie połatane i zrobione. Następnie po całości 
umycie ulicy Sportowej, chociaż już raz miało miejsce, chociaż nie ma tego w obowiązku, 
ponieważ nie było to ujęte w przetargu. Nasza straż pożarna umyje po zakończeniu prac.  

Na VII-VIII przewidziana jest odbudowa i budowa peronu wzdłuż torów nr 2 bliżej budynków 
PKP. niestety należy się spodziewać zmożony ruch samochodów z ciężkimi betonami i z ciężkim 

sprzętem  
- zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z uwagi na to, że kompletnie 
brakowało odpowiedzi od Nadleśnictwa Jawor temat związany z drogą gruntową zniszczona 

przez Nadleśnictwo podczas wywozu drewna z lasu koło Prewentorium. Jest to droga gruntowa 
skrót miedzy droga powiatową Radomierz - Janowice praktycznie do granic bramy 

Prewentorium. Na dwukrotne wezwanie e- mailowe Nadleśnictwo nie odpowiadało, więc 
wysłaliśmy skargę do RDLP. 
- trwa sprawa rozliczeń za ciepło z mieszkańcami budynku przy ul. Partyzantów 6A: jest to 

temat, który się ciągnie od zawsze. Temat, który próbowaliśmy rozwiązać i rozwiązaliśmy, że 
przy przebudowie kotłowni obmiarowaliśmy całość budynku obmiarowaliśmy ciepło, które jest 

dostarczane z kotłowni do tego budynku. Problem jest też w samej wspólnocie jest dysfunkcyjna 
nikt za nic nie chce wziąć odpowiedzialności. Natomiast wpłynął wniosek o umorzenie zaległości 
mieszkańców podpisany przez właścicieli tej wspólnoty w zamian za ich obietnicę odcięcia się 

od dostaw ciepła ze szkoły i zainwestowania we własna kotłownię w tym roku. Musimy to 



przeanalizować przemyśleć, co i jak odpowiedzieć i na co ewentualnie się zgodzić. Faktycznie, 

kiedy są przerwy zimowe, przerwy świąteczne ferie tak naprawdę kotłownia szkolna mogłaby 
być wygaszona bądź zminimalizowana ona jednak musi pracować żeby ogrzać tych 

mieszkańców. Natomiast ogrzewanie jest o liczni kowane jest tak, że niektórzy mieszkańcy mają 
pozakręcane kaloryfery natomiast mieszkańcy z ostatnich lokali w tym budynku dogrzewają się 
elektryką.  Powiem tylko to, że nie jest to wina kotłowni Wójta czy Gminy my ciepło, do 

którego jest zobowiązana gmina na mocy aktu notarialnego wiele laty temu podczas sprzedaży  
dostarczamy i swoją usługę realizujemy. Jak to się zakończy trudno w tej chwili powiedzieć?   

Trwają prace i zmiany dotyczące budynku Trzcińsko 15-16 - zbudowaliśmy szambo 
uruchomiliśmy we wszystkich lokalach toalety. Zburzone zostało naszymi siłami sławo jki 
służące mieszkańcom Trzcińska nr, 15 które zasilały szambo należące do mieszkańców 

Trzcińska nr 16.Prawdopodobnie były to ostatnie czynne sławojki w wielorodzinnym budynku na 
terenie Trzcińska. Ta praca jeszcze trochę potrwa jest bardzo skomplikowana procedura podziału 

rozgraniczenia ja to nazywam uwolnienia od siebie budynków Trzcińsko 15 od budynku 
Trzcińsko 16. Przyznawanie od okresu powojennego czy dzierżaw czy sprzedaż na terenie 
budynku nr 16 podziałów działek tej nieruchomości tam jest węzeł gord yjski to jest mało 

powiedziane. Udało się, że w końcu przyszli przedstawiciele budynków 15 i 16 i mamy tylko 
problem z komórkami, bo między czasie się pozamieniali w aktach notarialnych maja inna 

komórkę itd. Jesteśmy na dobrej drodze będziemy musieli dokonać procedury podziału 
rozgraniczenia przekazania mienia z uwagi na to, że jesteśmy zdeterminowani, żeby gmina 
pozbyła się kompletnie, jakich kol wiek udziałów w budynku nr 16 w Trzcińsku ku temu 

zdeterminowani są również jego właściciele bądź najemnicy, k tórzy chcą to wykupić, ale to 
jeszcze trochę potrwa.  

Finanse: 

- trwa radykalny wzrost opłat z tytułu odprowadzania ścieków z Komarna plus za wodę. Tam są 
wciąż zagadki, które nikt nie rozumie i nie może sobie poradzić.  Na początku marca 

przegraliśmy w Sądzie w Legnicy I rozprawę sądową w drugim temacie płatności dodatkowej z 
firmą Wodnik.  W tym temacie od miesiąca prowadzę wymianę dokumentów z Warszawską 

Kancelarią Prawną dotyczące przejęcia przez nich naszego problemu i pozytywnego rozwiązania 
dla naszej gminy. Po weekendzie majowym mają nam znać czy w ogóle chcą się wziąć za ten 
temat. Kancelarią, którą wyszukałem w oparciu o rozmowy z Wójtem Marciszowa, któremu oni 

pozwolili i pozytywnie zakończyli wieloletni proces wzmagania z Wałbrzychem.  Mam 
nadzieję, że uda się na to spojrzeć z rozsądnej strony. Oprócz tego mamy wskazane por zadane 

przez nas działki na terenie Komarna będziemy chcieli wpisać planiście w ramach planu musimy 
planować musimy przygotowywać do ewentualnej budowy oczyszczalni bądź zbiorników na 
szambo, z którego będziemy wywozić na naszą oczyszczalnie, bo  

Jeżeli żadne rozmowy działania i spotkania z Panią Poseł Machałek na chwilę obecna nie 
przyniosły sukcesów to do końca umowy tego roku będziemy państwu przedstawiali wam jakieś 

propozycje przewidywania, co z tym dalej robić. Problem tak jak nasz i Jeżowa trwa, od dwóch 
miesięcy dramatyczne zawyżenia parametrów ściekowych ma również Stara Kamienica. 

- Orlik w tym roku otwarty od kwietnia do końca grudnia w oparciu o dofinansowanie 

1000 zł miesięcznie z programu rządowego, w tym roku animatorami jest p. Chrobak, p. 

Wdowiak. Podpisaliśmy również to są jedne z ostatnich tematów wykonawczych łączących się z 
wodociągowaniem i kanalizacją Komarna, czyli problemów z firmą INKOBUD wraz 

dodatkowych prac uzupełniających i tych, które były przewidziane w niedoskonałym projekcje. 
Podpisaliśmy ugodę sądową za prace dodatkowe kanalizacje Komarno z firma INKOBUD to jest 



ciągnące się od 2013 roku, 220 tys zł ugoda polega na tym, że udało się doprowadzić wspólnie 

zniesienie kosztów i rezygnując z połowy odsetek. Sąd zaproponował żebyśmy się dogadali i 
przyjechał INKOBUD i to, co mogliśmy im zaproponować to udało się z nimi domówić.  

Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne: 

- na szczęście nabiera toku zależałe sprawy przez byłego pracownika póki, co to przez pomoc 
administracyjną wystawiono na sprzedaż mieszkanie w Mniszkowie nr 28 

- zakończyliśmy wycenę budynku Ośrodka Zdrowia pod kątem przyszłej sprzedaży po jego 

opróżnieniu: 501.817 zł netto. Zobaczymy jak będzie wyglądała ewentualna sprzedaż. 
- zakończyło się przyjmowanie wniosków do projektu planu miejscowego dla Komarna: 
wpłynęło 14 wniosków (z tego 11 dot. ujęcia zabudowy mieszkaniowej, pozostałe wnioski o 

ujęcie produkcji rolnej) 
- otrzymaliśmy pisemna odpowiedź od wszystkich instytucji. 
- uruchomione konsultacje społeczne dot. nadania 3 nazw ulic w Komarnie w okolicach b. PGR, 

zgodnie z wolą mieszkańców w pierwszym etapie konsultacje kierowane wyłącznie do 
mieszkańców i właścicieli posesji przyległych- czekamy na propozycje do 13 maja; wkrótce 

czekają nas kolejne konsultacje dot. ulicy Świerczewskiego w Janowicach Wielkich gdzie już nie 
będziemy mieli wyjścia jest na to ustawa.  
Sprawy środowiskowe: 

- w procedurze dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu azbestu w 2016 r. w 
WFOŚGW jesteśmy na liście rezerwowej: istnieje szansa na zwiększenie środków i realizację w 

tym roku usunięcia azbestu z kilku miejsc (jak w latach poprzednich, gdy po pewnym czasie 
udawało się listę rezerwową przedstawiać do realizacji) 
- wystąpiliśmy do RDOŚ o zdjęcie ochrony konserwatorskiej z 9 drzew w Alei Jarząba w celu 

ich wycięcia, ponadto uzyskaliśmy z DUW 4 tys. zł na zabiegi pielęgnacyjne przy Alei 
(obcinanie gałęzi przez specjalistyczną firmę) 
- PGN prawie gotowy, ale skierowany do popr. na skutek uwag WFOŚGW 

Sprawy społeczne: 

- wdrożono obsługę programu rządowego 500+ w oparciu o dotychczasowe siły GOPS (i dodatki 

dla pracowników), przyjęto 131 wniosków z ok. 250 spodziewanych (większość skierowana do 
uzupełnień), wydano 21 decyzji na 30 dzieci, pierwsze wypłaty odbędą się 29.04, Odbyła się 
także wizyta w gminie mobilnego busa promującego akcję w skali ogólnopolskiej 

- sklep p. Pacochy k. Dino zrezygnował z koncesji alkoholowej w związku z likwidacją 
działalności 

- po raz kolejny odwiedził gminę Mammobus prowadzący działania dla kobiet przewidzianych 
objęciem badania.  

- odebraliśmy i rozdysponowaliśmy za pośrednictwem samochodu gminnego i sił własnych 
odbiór jabłek z Agencji Rezerw Rolnych dla gminy, które otrzymaliśmy od nadleśnictwo 
„Śnieżka” p. nadleśniczego p. Jarosława Zająca. Trwa budowa nowego Ośrodka Zdrowia. Po 

ostatnich rozmowach inwestor podtrzymuje swoją nadzieję na przeprowadzkę do końca wakacji.  
Oni robią to wszystko ze środków własnych mają termin do końca tego roku chcieliby jak 

najszybciej przeprowadzić się. My już mamy wycenę odnośnie byłego ośrodka zdrowia.  
Oświata: 

- sporządzone zostały arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny: Szkoła: 247 dzieci w 12 

oddziałach, największa klasa V SP 31 dzieci, najmniejsze I G (dzielona) 17 osób oraz I SP- tylko 
9 dzieci (rodzice nie chcą posyłać wcześniej);  

 - w przyszłym roku szkolnym czeka nas ogólnopolski kłopot w przyszłym roku z uwagi na 



likwidację godzin karcianych tj. 2 godzin bezpłatnie wykonywanych godzin przez nauczyciela w 

40-godzinnym etacie, w s prawach pensum 18-godzinne „przy tablicy”: koncepcja dyrektora 
będzie dziś dyskutowana na Radzie Pedagogicznej, ponadto od przyszłego roku więcej godzin 

pracy pedagoga, bez religii dla kościoła zielonoświątkowe; w szkole w Janowicach Wielkich jest 
6 uczniów niepełnosprawnych Przedszkole: 1nauczyciel wspomagający dla 1 dziecka 
utrzymywany z podwyższonej dotacji, ogółem 1 etat dyrektorski +10 nauczycieli, w sumie 7 i 

8/21 etatu oraz 2 i ¾ etatu administracji i obsługi; 77 dzieci w 4 oddziałach, największy oddział: 
5-latków 23 dzieciaki.    

Mimo, że nie mamy takiego obowiązku, bo taki obowiązek będzie dopiero od roku przyszłego  
Mam na myśli bezwzględnego przyjmowania do przedszkoli trzy Latków. Taki oddział już 
wprowadziliśmy w tym roku i będziemy kontynuować w roku przyszłym. 

- trwają przygotowania do uroczystości 70- lecia szkoły w Janowicach Wielkich: obchody 
planowane na dzień 10 czerwca, każdy mieszkaniec może zgłaszać do sekretar iatu szkoły własne 

pamiątki i fotografie na okolicznościową wystawę. Więcej informacji na ten temat w GZS w 
Janowicach Wielkich  
Kadry: 

- po drugim naborze zatrudniona została mieszkanka Trzcińska p. Karolina Rokicka na 
stanowisko zajmujące się m.in. promocją gminy, obsługą wieży i obsługą funduszu sołeckiego 

- oprócz p. Karoliny do obsługi wieży zaangażowana będzie jeszcze 1 osoba na zlecenie (Jagoda 
Pisarska), a od wakacji planowana jest jeszcze jedna osoba będzie to mieszkaniec Janowic. 
Wieża będzie czynna od 29 kwietnia br. 

- od początku roku z urzędu ubyło 3 panów a w zamian przybyło 3 panie.  Zaczyna to 
funkcjonować obsadzone są wszystkie stanowiska. W urzędzie zatrudniono 6 pracowników 

interwencyjnych (+ okresowo 2 osoby z przedłużenia poprzedniej umowy w ramach obowiązku 
kontynuacji) oraz 1 osobę na zlecenie (odpowiednik pół etatu) do prac gospodarczych na Zielonej 
Dolinie. Tak jak już mówiłem jest bardzo duży problem z znalezieniem osób odpowiedzialnych 

za pracę.  
Wizyty, spotkania: 

- sprawa sądowa z Wodnikiem w Legnicy, konferencja edukacyjna z minister Zalewską, udział w 
konferencji LGD „Każdy ma swoją Miedziankę” w Radomierzu bardzo byłem zaskoczony 
ilością osób, spotkanie ZIT, GDDKA odnośnie znaków i inwestycji na krzyżówce w 

Radomierzu, LGD, Konwent Wójtów, poseł Machałek plus obsługa prawną biura w temacie 
problemów wodno - kanalizacyjnych, odebrałem promesę w Kamiennej Górze, spotkałem się 

również z prezesem PKS dotyczące przewozu od 2017 roku ramach, których na mocy zmian 
ustawy gminy będą miały zapewnić środek transportu publicznego. Będę chciał oddać te zadanie 
powiatowi jeleniogórskiemu, który zawrze umowę z powiatem kamiennogórskim po to, że jeżeli 

będzie taki organizator na szczeblu samorządowym to nasze dowozu do szkół w ramach 
istniejących linii regularnych będą mogły uzyskiwać 50 % dofinansowania z województwa 

dolnośląskiego.  
- korespondencja: wychodząca: 485, przychodząca: 639 
-zaewidencjonowanych mieszkańców umówionych bądź z marszu 64 osób. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz podziękował za sprawozdanie i zwrócił się do 
radnych o zadawanie pytań. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - wspominał pan o spotkaniu z ZIT Em prosiłabym o troszeczkę 
szczegółów. Druga sprawa droga Wojanów - Trzcińsko. Kosztorys inwestycji wspomniał pan, że 
opiewa na 2 mln. Zł a projekt był na 4 mln. zł w pewnym momencie była też rozmowa o 3 mln 

zł, co to znaczy czy szukamy takich oszczędności, że z czterech warstw robi się dwie warstwy. 



Mieszkańcy Trzcińska nie czekają 60 lat, ale 40 lat, kiedy po raz pierwszy poc iągnięto tą linkę 

przez Trzcińsko. Mam zapytanie, jeżeli tak powiat oszczędnie chce zrobić tę drogę to jak to się 
ma z naszym mostem betonowym na rzece Bóbr, bo znam dokładnie stan techniczny. Ja mam w 

posiadaniu jak również powiat i urząd pisma, które mówi o fatalnym stanie technicznym tego 
betonowego mostu u nas. Miałam taka nadzieje, że za 4 mln. Zł zostanie to zrobione dobrze, ale 
teraz obawiam się o żywotność tej naszej drogi. Wspomina pan o udziale własnym 55 tys.zł, ale 

powiat chyba zapomina, ze 10 tys zł kilka lat temu Urząd Gminy partycypował w kosztach 
samego projektu. Suma - summarum jest to 65 tys.zł wkładu własnego. Ja wiem, że powiat szuka 

pieniędzy tylko, że na tę drogę już raz pieniądze były kilka lat temu i powiat zaprzepaścił tę 
szansę.   
Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie wiem, co ja mam pani powiedzieć odnośnie 

zaprzepaszczenia szansy przez powiat.  Ja państwu przedstawiam to, w czym funkcjonujemy, co 
wymuszamy, w jakim kierunku się poruszamy, co jesteśmy w stanie wynegocjować i wywalczyć. 

My robiliśmy projekt za nasze pieniądze tzw: maksimum tego, co można było wymagać. My z 
zasady maksimum 100% dofinansowania ja zawsze mówiłem róbcie te drogi w taki sposób żeby 
te drogi były nie na 12 lat tylko na 50. Starostwo jest właścicielem tej drogi, które asygnuje 

pieniądze na znaczna część wkładu własnego, które wystąpiło po wielu walkach bitwach na 
pierwszym miejscu, jako dofinansowania w ramach promesy żeby zrealizować to w wartościach 

na ile ich będzie stać na wkład własny 20 % czy 80% bo resztę dajemy my zrezygnowało z jednej 
warstwy tj: z warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej będą to robić w takich realiach i na 
takich zasadach jak robią wszystkie drogi powiatowe mianowicie dwie warstwy wyrównawcze i 

jedna warstwa ścieralna.  Nie wiem, co mam im powiedzieć, że to mi się nie podoba i niech ta 
droga dalej będzie niezrobiona czy starać się doprowadzić do tego żeby starostwo w ramach 

decyzji, jakich podejmuje w ramach odbudowy na zasadach takich, na jakich odbudowuje swoje 
drogi i swoje mienie wykonywali. Uważam, że wszystko, co mogliśmy wymóc na starostwie 
wymóc i wynegocjować, na co i mnie i Skarbnika i całą kronikę postępowania i zabiegów 

wieloletnich stać zostało osiągnięte.  Ja nie wiem, co mam powiedzieć pani, co powiat zrobi, że 
powiat zrezygnował nie odpowiadam za prace i decyzje powiatu. Odpowiadam za to, że po wielu 

latach udało się w końcu doprowadzić do tego, że ta droga została wpisana na pierwsze miejsce i 
jako pierwsza droga dostała dofinansowanie. Odnośnie mostu, którego właścicielem jest powiat 
przewidziane jest zdarcie tej nawierzchni i położenie nawierzchni nowej. Nie ma w ramach tych 

prac remontu pod budowy tego obiektu infrastruktury drogowej. Jeżeli chodzi o ZIT to było to 
spotkanie dotyczące: jedno to było wynegocjowanie naszego wspólnego pisma w sprawie 

wykluczenia komunikacyjnego kotliny jeleniogórskiej innego toru pomiędzy Wałbrzychem a 
Wrocławiem. Następnie było spotkanie odnośnie dalszej rozbudowy naszej drogi E-3 w kierunku 
na granicę. Drugie to było głosowanie dotyczące rewitalizacji budynków należących do 

spółdzielni mieszkaniowej ZIT w ramach, którego gminy miejskie w takim skupieniu posiadają 
takie spółdzielnie będą podejmować decyzje czy 80% czy 40% będą mogły występować o 

dofinansowanie.  
Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - odnośnie ZIT dalszej rozbudowy drogi E-3 w kierunku 
granicy jak to się ma do ZIT-u jeleniogórskiego skoro to biegnie przez teren ZIT-u 

wałbrzyskiego. Jaki jest zakres skutecznośći? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - droga, która idzie na Wałbrzych została pomyślana żeby 

również upłynnić komunikacje z Jelenia Górą. Wszystkie gminy, które są zrzeszone w ZIT 
podpisaliśmy petycję wspólne wystąpienie żeby nie robić tylko Wałbrzycha, ale też Jelenia Góra 
i ZIT jeleniogórski chcą mieć komunikację szybszą i lepszą. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - chodzi mi o podział środków, które są zaplaowane. 



Wójt Gminy Kamil Kowalski - to jest wspólne stanowisko żeby gdzieś coś zaplanować to 

prosimy o takie spotkania. 
Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - mam prośbę odnośnie śmieci wielkogabarytowych żeby 

w kolejnych latach dopilnować to żeby ogłoszenia wisiały na tablicy ogłoszeń, że przed 
wywózką w piątek w Mniszkowie nie było takich ogłoszeń. Nie wiem czy to była wina pogody , 
być może deszcz lub wiatr pozrywały te ogłoszenia, w kazdym bądź razie pod tablicą nie 

znalazłem nawet pozrywanych ogłoszeń, pomijając tego w sobotę nikt nie zabrał tych rzeczy i 
leżało to przez kilka dni. Druga rzecz to pytanie czy w miejsce wycinki tych jarząbów na Al. 

Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich, która jest planowana rozumie, że stan nakazuje to 
zrobić pewnie jest jakieś zagrożenie jest planowane nasadzenie nowych drzew. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - tak jak najbardziej. Natomiast w momencie, gdy dokonamy 

przecinki to nie będzie czas na nasadzenie drzew dokonamy to dopiero jesienią.  
Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - ale tak generalnie chodziło mi nie o to czy zaraz po 

przycięciu, tylko czy w ogóle jest planowane nasadzenie nowych drzew? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - sadzonka Jarząbu Szwedzkiego , nie jest jakąś specjalnie drogą 
sadzonką, więc prawdopodobnie wykonamy jeszcze raz taka akcję jak miało to kilka lat temu 

około 20 zakupimy i będą nasadzone. 
Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - No dobrze z tym że kilka lat temu to nie gmina kupiła 

sadzonki. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - Ja nie powiedziałem ze gmina kupiła , powiedziałem ze 
wykonamy taka akcję jak kilka lat temu. Ewentualnie nadal liczę na pomoc jak nie pana radnego 

to jego żony i pomoc w wykorzystaniu kontaktów, i być moze uda się wtedy za niewielkie 
pieniądze takie sadzonki pozyskac. 

Radny Dariusz Podkański - odnośnie naszej drogi w Trzcińsku czy mamy jakąś wiedzę, kiedy 
będzie robiona ta druga nitka torów kolejowych przez Trzcińsko. Jeżeli ma być robiona ta droga i 
będzie ciężki sprzęt jeździł to będzie niszczył drogę.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jeżeli chodzi o drugą nitkę jest projekt natomiast nie ma jeszcze 
decyzji zarządu na ogłoszenie przetargu i wykonywanie tego remontu.  Tutaj naczelnicy śmieją 

się przez łzy są nowe pomysły żeby na linii Janowice Wielkie - Wojanów zostawić tylko jedna 
nitkę torów kolejowych. Póki, co nie ma zgody zarządu na ogłoszenie przetargu. Jeżeli chodzi o 
wiadukt kolejowy szukają wykonawcy w ramach przetargu europejskiego w związku 

zabezpieczeniem przed przejazdem pen dolino.  
Radny Dariusz Podkański - wspomniał pan o sieci kanalizacyjnej w Komarnie i mnie 

zastanawia, że o ile jest nowa sieć skąd się biorą te gnilne zastoje. Ja uważam, że jest gdzieś 
zablokowany odpływ i blokuje lub za mały spadek. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - mnie też to zastanawia. Wszystkie łączone badane i 

kontrolowane przez firmę Wodnik nowe odczyty na terenach: Komarno, Jeżów Sudecki, Stara 
Kamienica mają dokładnie taki sam problem. To, co rozmawiałem z ludźmi, którzy znają się na 

temacie powiedzieli, że same odległości powodują, że to zagniwanie może mieć miejsce. 
Kilometr sieci miejskiej publikuje podłączeń około 1000-1500 mieszkańców a kilometr sieci 
wiejskiej publikuje podłączenie 10-20 mieszkańców, bo i tak może być.  My nie jesteśmy s tanie 

kompletnie nadzorować ani Jelenia Góra ani Jeżów Sudecki czy Stara Kamienica, co robią 
mieszkańcy. Wszystko wskazuje na to, że specyfika ścieków wiejskich szczególnie na terenie 

jeleniogórskim jest taka a nie inna.   Powiem jeszcze, że o ile nie uda się do całościowego 
rozwiązania, że firma Wodnik zostanie być dyktatorem podkreślam to jeszcze, że całe te ścieki 
nasze różnią się od ścieków, które wpływały na oczyszczalnię w Jeleniej Górze. Wysoki sąd 

pytał, dlaczego ja nie badałem przecież macie oczyszczalnie, ale my nie mieliśmy obowiązku 



badania składu ścieków surowych mających na oczyszczali. Na naszą oczyszczalnie taki 

obowiązek został nałożony od jesieni zeszłego roku. 
Radny Dariusz Podkański - czy nie można byłoby jakąś wziąć ze straży beczkę i zrobić taką 

falę ze środkiem jakimś przepłukać.  
Wójt Gminy Kamil Kowalski - płukanie sieci wykonywaliśmy, ale nie dało to żadnego 
rezultatu.  

Radna Anna Skotarek - chciałam zapytać, które ewentualnie działki są brane pod uwagę na 
budowę tej przepompowni czy szamb.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - myślimy o działkach przy drodze powiatowej poniżej potoku 
Komar w kierunku na Jelenią Górę albo działka przedłużenie przy potoku Komar ( koło drogi p. 
Poleszki albo młodego mecenasa Konkola) na samym dole są to jedyne d wie działki, które po 

bardzo długich wizytach w terenie możemy wziąć pod uwagę z tym problemem, ze wszystkie 
działki są we władaniu Jeleniej Góry. Gmina nie posiada tam żadnych działek. Działki są 

własnością prywatną i będziemy musieli kupować, bo nie ma innego wyjścia. Dużym problem 
jest to czy ktoś sprzeda nam te działki a drugim problemem jest to skąd wziąć pieniądze na taką 
inwestycję żeby ją szybko zrealizować. Trzeci problem to galopujące opłaty, które żąda od nas 

Wodnik i przegrywane procesy. Zadanie do rozwiązania z 14 gwiazdkami.  Powiem jeszcze tyle, 
że najbardziej mnie przeraża i powoduje, że przysłowiowo ręce opadają, bo kto nie posłucha o 

tym wszystkim mówi absurd to jest niemożliwe. Proszę państwa jest to możliwe takie są wyroki 
sądów i sądy skłaniają się ku temu a nie naszemu rozumieniu i trudności społecznej. Jest to 
ogromny problem, bo na Komarnie mamy dwie działki w kierunku na PGR a trzeba znaleźć takie 

miejsce jak najdalej od zabudowań. My nie mamy wyjścia z wyroku sądowego nie widzę innego 
rozwiązania, bo jeśli kolejne wyroki będą tak zapadać, ze jesteśmy przedsiębiorcą to nie 

uciągniemy tego w żaden sposób.   
Radna Iwona Niedźwiedzińska - odnośnie drogi przez Trzcińsko chciałam dodać, że dla 
Starostwa Powiatowego droga powiatowa przez Trzcińsku nie istniała do 2012 roku gdyż nie 

było to w planie inwestycyjnym powiatu jeleniogórskiego. Dopiero za petycją, którą napisali 
radni Trzcińska ona znalazła się w wieloletnim planie. Zanim weszła na pierwszą pozycję 

przeszliśmy bardzo trudną drogę. Dlaczego p Wójcie ten temat od lat jest tak ważny dla mnie? 
Widząc jak w 2012 roku powiat naprawił obsuniecie ziemi na górze tunelowej (powiat robi coś 
tanio i nigdy nie przewiduje skutków) po kolejnych monitach powiat musiał dokonywać 

pewnych napraw.  Mając taki malutki wycinek działania gdzie rządzi powiat w terenie naprawdę 
mam obawy, że za 2 mln zł to drogę robimy na kilka lat. Była mowa o 4 mln później o 3 mln a 

później o dwu etapowości, na co Wojewoda nie wyraził zgody a teraz za małe pieniądze robi się 
drogę, na co mieszkańcy tyle lat czekamy i wywalczyliśmy my jako mieszkańcy tą inwestycję.  
To są moje obawy, bo ile siły ile energii człowiek musiał poświęcić swojego prywatnego czasu 

żeby w ogóle ktoś zauważył, że droga powiatowa przez Trzcińsko prowadzi.  
Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja rozumie panią radną. Natomiast dziękując Wam za 

zangażowanie chciałbym, aby nie zapominać, że nie tylko za sprawą petycji napisanej przez 
radnych, ale też za moją osobistą ciężką walką chociażby o to żeby komisja ds. oszacowania 
szkód powiatowa raczyła się przejechać po drogach żeby komisja raczyła o tym pamiętać i 

zapisywać. Pani radna proszę pamiętać, że nie tylko p[ani walczyła, jako mieszkaniec, jako 
radna, ale ja również jedno, jako mieszkaniec i jako Wójt Gminy kawał swojej roboty włożyłem. 

Bądźmy wdzięczni i cieszmy się, że to się udaje i wydarzy każdy się obawia. Przykład góry 
tunelowej gdzie od początku było to po mojej wielu mocnych zdań dla mnie robienie odbudowy 
takiego newralgicznego odcinka w formule zaprojektuj i wybuduj śmierdziało i śmierdzieć 

będzie. Ja się nigdy nie zgodzę z taką formułą. Moje pytanie jest takie czy obróci się na pięcie i 



zrezygnować czy w myśl tego, o czym mówiłem chociażby przy ciężkich walkach pracach 

dotyczących z dokończeniem inwestycji kanalizacyjno - wodociągowej na Komarnie zrobić to po 
drugiej szansy nie będzie. Dokładam wszelkich starań żeby był rozsądnie wybrany inspektor 

nadzoru oprócz tego nasz pracownik na tej drodze jest. Mam taką świadomość, że zarówno Wy 
jak i ja tą drogą, czyli objazdami będziemy jeździć. Raz jeszcze mówię, że jeżeli nie mamy 
możliwości zrobić w takiej technologii jak my robiliśmy drogę po drugiej stronie Bobru w 

Trzcińsku czy nasze drogi w Janowicach czy górny Radomierz. Pozwólmy temu właścicielowi 
zrobić w takich realiach, na jakie on jest stanie się zdecydować. Obawa jest jedna to bardzo 

precyzyjna albo zrobią w takich realiach i takich finansach, na jakie ich stać i na jaki zgodził się 
zarząd biorąc na siebie całą i pełną odpowiedzialność albo nie zrobią tego w ogóle. Zgadzam się 
z panią, że to my będziemy korzystać z tej drogi. Natomiast jeszcze raz mówię albo będziemy 

korzystać jak najlepiej z możliwości projektowej wybudowanej drogi albo będziemy dalej 
walczyć, co miesiąc załatanie dziur i będziemy świadkami dewastacji tej drogi.  

Radny Jan Popławski - ja mam takie pytanie odnośnie kanalizacji czy nie można byłoby dojść 
do takiego rozwiązania żeby między Radomierzem a Komarnem wybudować wspólnej 
oczyszczalni. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nieznana mi jest koncepcja zagospodarowania. 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- panie Wójcie mówił pan o ugodzie z 

INKOBUDEM, która została zawarta i o tym, że połowę odsetek udało się wynegocjować, aby 
ich nie zapłacić, ale ile dokładnie wynoszą te odsetki, które musimy zapłacić. 
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - łącznie odsetki były 104 tys. zł 52 tys. zł umorzone 52 

tys. do zapłaty 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Festiwal Ducha Gór Janowianki one zostały 

objęte marką festiwalu Ducha Gór. Czyli nasze janowianki są częścią festiwalu. Jaki to ma cel 
dla nadania marki dla Janowianek? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - bardzo dobre pytanie, które zadawałem dla pani prezes i 

zarządowi. Jest to drugi festiwal Ducha Gór a pierwszy na tyle rozbudowany, że wszyscy 
uczestniczące członkowie lokalnej grupy działania Ducha Gór mają wpływ na jego kształt. 

Jelenia Góra też jest teraz Ducha Gór płacą składki reklamy plakaty w tworzeniu tej marki. Jest 
to dla nas bezpłatne wspólna promocja tworzenia tego wizerunku tego festiwalu jest duży nacisk 
zarządu i osób, które funkcjonują w lokalnej grupie działania żeby jednak to kontynuować. Na 

dobrą sprawę nie będziemy mieli żadnych finansów ani profitów oprócz tego, że na wspólnym 
kalendarzu kalendarium zdarzeń dotyczących tych powiatów, które wchodzą w skład Ducha Gór 

będą również nasze dwie imprezy janowickie i będziemy może mieli odrobinę skale zasięgu 
informacyjnego i dotarcia w ramach reklamy, które my nie będziemy musieli realizować z 
własnych środków.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - rozumie, że nie ma zagrożenia, że festiwal 
Ducha Gór przejmie Janowianki w swoje skrzydła i, że Janowianki stracą tożsamość nie ma 

żadnego.  
Wójt Gminy Kamil Kowalski - nasza impreza na naszych zasadach. Jesteśmy zobowiązani 
żeby wspólnie promować Ducha Gór była taka propozycja umowy, ale ja ją nie zaakceptowałem. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mówił Pan, że w Urzędzie ubyło 3 panów na 
to miejsce przyszły 3 panie. Jeśli chodzi o panów to odszedł p. Marcin, p. Łukasz i p. Mateusz a 

przyszły p. Karolina, p. Emilka i ta trzecia Pani to, kto? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - to p. Katarzyna Praczyk, która już była zatrudniona, jako pomoc 
administracyjna po żmudnych naborach po niełatwych decyzjach nie chcę chwalić, ale zac zyna to 

wszystko funkcjonować. 



Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - kolejne pytanie wiem, że przez Urząd Gminy 

były robione ulotki promocyjne czy one są już wydrukowane czy nie. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - dzisiaj mamy odebrać pierwszą wydrukowaną i zaakceptować 

jej, jakość z uwagi na to, że robione, jako wkładki do informatora janowickiego nie do końca mi 
się podobały. O ile dzisiaj zaakceptujemy to będzie cała masa ulotek. 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - wróciłbym jeszcze do tej drogi w Trzcińsku, 

bo jak wiadomo te finanse są okrojone a czy tam są planowane jakieś zatoki albo kawałki 
chodnika w tym projekcje były czy nic takiego.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie ma mowy i kompletnie nie ma gdzie, jeżeli chodzi o 
uwarunkowania środowiskowe i kształtowania terenów pas drogowy jest tak wąski, że nie ma 
gdzie to zrobić. Z projektantem próbować naciągać istniejące wymijanki, jeżeli nie w asfalcie to 

są zaprojektowane utwardzenia wymijanek. Natomiast cała nadzieja i głowa nasza, że będzie 
wykonawca na tyle otwarty, że uda się cos naciągnąć, Jeżeli chodzi o formalno prawne strony 

całości przedsięwzięcia to po pierwsze nadal przepisy dotyczące odbudowy popowodziowej i 
realizacji skutków nawałnic z tego finansowania nie pozwalają, na jakie kol wiek wykroczenie po 
za zakres tego, co było to po 1  a po drugie fizycznie nie ma gdzie.     

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - pan Wójt pozwolił sobie zaprotestować i 
mówił, że bardzo dużo przyłożył się do remontu drogi w Trzcińsku ja też stanę na tym 

stanowisku. Ale uważam że ja także dość powaznie przyłożyłem się do remontu tej drogi. 
Pamiętam kiedy wraz z radną Niedźwiedzińską byłem na posiedzeniu Rady Powiatu i wspólnie 
żeśmy o to walczyli. Kiedy zwołałem komisję budżetu, wtedy kiedy pełniłem funkcje 

Przewodniczącego komisji budżetowej to dostałem jeszcze po głowie od byłego 
Przewodniczącego Rady Gminy, że przekroczyłem swoje kompetencje, że zwołałem tutaj 

komisję z radnymi powiatowymi i zaprosiłem ich na nasze posiedzenie. I bardzo się cieszę ze w 
koncu udało się to wywalczyć. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - dziękuje jeszcze raz wszystkim, którzy walczyli o tę drogę. 

Pomóżcie przetrwać odbudowę tej drogi tak żebyśmy umieli tłumaczyć mieszkańcom o 
występujących trudnościach w komunikacji. Będzie naprawdę ciężko z komunikacją zarówno 

prywatna jak również komunikacją busów. Pomóżmy sobie wspólnie przetrwać i ułatwić 
wykonawcy robotę, aby ten odcinek drogi był realizowany.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mówił Pan jeszcze o odnowionej tablicy 

ofiar faszyzmu ja tylko chciałbym ze swojej strony wyrazić wielki szacunek dla Stowarzyszenia 
Polsko -Duńsko- Niemieckiego dla ludzi, którzy do niego należą, bo wracając z pracy w sobotę 

widziałem jak tam ciężko pracowali w okolicy tego pomnika w fatalnych warunkach 
atmosferycznych.. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - wspominał Pan o dofinansowaniu kosztów 

wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik czy to dofinansowanie jest z Ministerstwa 
Sportu. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - dofinansowanie jest z Ministerstwa Sportu, ale jest 
refundowane przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - następne pytanie też związane z 

animatorami powiedział Pan, że mamy dwóch panów, ale w tym roku nie było konkursu, bo jak 
mi wiadomo w poprzednich latach takie konkursy się odbywały.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - tak Konkursy nie przynosiły efektu żadnego poza dwoma 
zgłoszeniami. W tym roku został zaproszony i mam nadzieje, że jest to bardzo dobry wybór i 
decyzja Pan Zbyszek Chrobak szanowany, jako mieszkaniec i były nauczyciel wniesie nowego 

ducha na obiekty Orlika.  Drugim animatorem został Pan Łukasz Wdowiak. 



Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - pytanie dotyczące wieży widokowej w 

Radomierzu powiedział Pan, że są dwie panie obsługujące a trzecia osoba, kto będzie. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - od wakacji Pan Schab jest to osoba, która już pracowała na 

wieży widokowej w Radomierzu. Do miesiąca czerwca pracownik promocji będzie spędzał 
połowę etatu na wieży widokowej. 
Radny Dariusz Podkański - jakie zadanie ma animator na Orliku. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - gospodarcze podejście do tego obiektu, wydawania piłek, 
utrzymanie porządku itd. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 
 
Przerwa 11;30 - 11;40 

 

4.Podjęcie uchwał: 

4.1.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2016 rok 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - odczytał treść projektu uchwały stanowiący załącznik do 
protokołu wraz z dokładnym i szczegółowym uzasadnieniem 

Dokonać zmian w dochodach budżetowych:  

zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 117.200,00 zł.,  
zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 34.168,00 zł.,  
Dokonać zmian w wydatkach budżetowych:  

zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę  118.357,00 zł  

zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę  34.168,00 zł  

dokonać przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę   39.332,00 zł  

zmniejszyć budżet po stronie wydatków majątkowych o  1.157,00 zł  
dokonać przeniesień w wydatkach majątkowych na kwotę  181.000,00 zł  
Plan dochodów wynosi:  14.865.564,00 zł.  
z tego:  
dochody bieżące:  13.665.564,00 zł.  
dochody majątkowe:  1.200.000,00 zł.  

wraz z uzasadnieniem 

Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań odnośnie niezrozumiałych kwestii. 
                                                                                                                                

-załącznik Nr 4-  
Otwarcie dyskusji 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - czy te opłaty dla firmy Wodnik są to 

bieżące opłaty.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - tak.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - drugie pytanie w pkt.11 odnośnie zapisu 
wymiany pompy SEEPEX czy to jest typu pompy czy nazwa firmy.  
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - typ pompy na oczyszczalnie ścieków  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - odnośnie pkt.12 zmniejszona została kwota 
o 41. 420 Tys zł z zadania budowa kanalizacji sanitarnej a w projekcie pierwotny budżetu na 

2016 r było 95 tys. zł zostało to zwiększone autopoprawką o 54 tys. zł i teraz zmniejszamy i 
bardzo proszę mi powiedzieć, na co konkretnie ta kwota jest przeznaczona na Budowę 
kanalizacji sanitarnej w Janowicach i Trzcińsku. Bardzo proszę o szczegółowe wyjaśnienie.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jest to przy każdym omawianiu tematu budowy kanalizacji 
sanitarnej na Trzcińsku to nie są pieniądze fizycznie wydać oprócz tematów związanych z 



przeprojektowaniem tych rzeczy i gdzieś musi skarbnik znaleźć kilka rzeczy niespodziewanych./ 

Ja mówiłem od początku i utrzymuje nadal to jest to miejsce gdzie skarbnik wpisał kwoty, którą 
można później będzie na mocy uchwały lub zarządzenia przerzucić tylko i wyłącznie. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - w momencie składania wniosku do RPO w sprawie 
funduszy na to ta kwota, która tu już będzie przeznaczona na wydatki, które będą konieczne ze 
złożeniem i zaplanowaniem inwestycji na 2016-2018 

Radny Dariusz Podkański - odnośnie pkt. 8b kwota 10 tys. zł zakup masy bitumicznej do 
naprawy dróg gminnych. Ile to można kupić tej masy za taka kwotę.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - zakupiliśmy na kwotę 6 tys. zł jeszcze w planie mamy 
zakupić za 4 tys.zł ogółem 15 ton. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - ten zakup to jest kropla w morzu potrzeb  

Radny Stanisław Tatarzyn - pkt.7 zmniejszenie środków bieżących w dziale oświaty to chodzi 
o wstrzymanie wynagrodzenia, podwyżki. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - zmniejsza się procentowo subwencja oświatowa  
Wójt Gminy Kamil Kowalski - przyszła decyzja ministerialna i patrząc, co się dzieje i co czeka 
nas w roku przyszłym to włos się jeży.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - w związku z podjętą 4 lutego 2016r. przez 
Radę Gminy uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf mamy 72 tys.zł z przeznaczeniem na zakup 

wody od firmy Wodnik tzn.:, że my zakupujemy wodę od firmy Wodnik i dostarczamy do firmy 
Schneider. 
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - wodę, która zakupujemy od formy Wodnik jest to woda 

dla mieszkańców Komarna. Tutaj dodatkowe dochody są zapisane, ponieważ firma Schneider nie  
pobierała miała wstrzymany pobór wody w związku z tym, ze się rozrosła i ciśnienie, które 

dostarcza firma Wodnik jest za małe i niedostarczające do ich potrzeb, dlatego wspomagają się 
dodatkowo u nas.  
Wójt Gminy Kamil Kowalski - zwiększa się pobór wody nasz od Wodnika na Komarnie, ale 

również z tego tytułu mamy wydatki, ale zwiększają nam się dochody, bo Schneider bierze wodę. 
Zwiększają się dochody, czego do tej pory niemieliśmy. Wodnik im za mało dostarcza zaczęli od 

nas pobierać od nas na naszym liczniku nasza wodę, co przez dwa lata w ogóle nie miało miejsca. 
Tego nie ujęliśmy w uchwale budżetowej natomiast już o tym wiemy jest to stwierdzone już jest 
sprecyzowanie jest nowy licznik zaczyna iść i może skarbnik przeliczyć wartości.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - drugie pytanie, co oznacza ponowny pobór 
wody skąd oni brali wodę 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - do tej pory ma Skarbnik na myśli dwa lat i czas i okres 
planowania budżetu i wyliczenia do budżetu. Plany i wyliczenia do budżetu na rok 2016r były 
brane w oparciu o to, że firma Schneider nie pobierała wody. Płaciła nam tylko opłatę 

abonamentową.  Do tej pory, czyli mam na myśli poprzednie dwa lata, kiedy to Schnaider 
podłączył się bezpośrednio do Wodnika został odcięty od nas od poboru wody z naszego ujęcia 

Janowice Wielkie - to jest ten okres.  
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - odnośnie dotacji pkt 8d zwiększenie 
rozdziale ogrody botaniczne nasz własny 1tys.zł. A wysokość dotacji, jaka była.    

Skarbnik Gminy Robert, Gudowski -4 tys. zł Urząd Marszałkowski to było zabezpieczone w 
uchwale budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - chciałem zapytać jeszcze odnośnie tej pompy 
SEEPEX na oczyszczalnie ścieków, za co ona odpowiada.  
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - była niezbędna wymiana pompy piaskowej, ale czym się 

różni od pompy SEEPEH to mi trudno powiedzieć. 



Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - jeszcze jedno pytanie cały czas mamy 

zwiększenia dla firmy Wodnik za opłaty za odprowadzenie ścieków w sumie około 150 tys. zł, za 
jaki to jest okres czasu.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - tj: 72 tys zł za wodę i 61.82 Za ścieki są to opłaty jeszcze 
za ubiegły rok XI, XII plus ten rok. 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mam jeszcze takie pytanie ile my, jako 

gmina Janowice Wielkie zapłaciliśmy już Wodnikowi więcej w stosunku do tego, co myśmy 
uważali, że im się należy a to, co musieliśmy im zapłacić.   

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - za ścieki faktury płacimy po naszej stawce. Nie płacę ich 
skumulowanych ich wyliczeń 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - do tej pory zapłaciliśmy do Wodnika około dwieście kilka 

dziesiąt tysięcy o to, co przegraliśmy w pierwszej i drugiej instancji.  
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - od ostatniej sprawy do zapłaty około 1 miliona złoty.  

Ostatnie faktury miesięczne po ostatnich odczytach wynoszą od 150-160 tys zł.  
Radny Piotr Gołębski - te zwiększenia wydatków zarówno na wodę i ścieki mają iść na bieżące 
wydatki. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - to są bieżące wydatki plus za ścieki  
Radny Piotr Gołębski - aż o tyle wzrosło zużycie wody na Komarnie, że to idzie z wydatków 

bieżących 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie ma, co ukrywać około 40% mieszkańców Komarna ma 
pozrywane plomby nakładki zabezpieczające i to jest to, że sami mieszkańcy sobie gotują ten los. 

My nie jesteśmy w stanie przez cały czas monitoringowa mieszkańca skończy się to tak, że 
następną propozycją będzie podział i Komarno będzie miało wodę za 50 a ścieki za 70. 

Radny Piotr Gołębski - gwarancja już się skończyła 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - gwarancja skończyła się z chwilą powodzi. 
Radna Iwona Niedźwiedzińska - załącznik nr 3 - wydatki majątkowe. Wspominał pan w swoim 

sprawozdaniu, ze zamierza Pan 55 tys.zł przekazać na zasilenie budżetu powiatu  pod inwestycje 
drogową. Proszę mi powiedzieć, z której pozycji zawartej w załączniku nr 3 Pan planuje 

uszczuplić, aby znaleźć te 55 tys.zł.  
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - nie ukrywam Pani radna, że z remontu drewnianego 
mostu na rzece Bóbr w Trzcińsku 40 tys.zł a 15 tys zł z kanalizacji. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - teraz mogę powiedzieć wprost budowanie i głosowanie nad 
projektem uchwały budżetowej gdzie radnym przedkłada się wydatki planowane i wydatki 

inwestycyjne od tej pory dla mnie są fikcją. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - czy mogę poprosić o wytłumaczenie, dlaczego skoro dzisiaj nic 
nie mówimy o budżecie tylko robimy zmiany i zatwierdzacie tego wydatku tylko 55 tys.zł   

Wyraźnie powiedziałem w sprawozdaniu międzysesyjnym, że o tym będziemy rozmawiać i 
ewentualnie takie zmiany będziemy wprowadzać w momencie jak zatwierdzi je zarząd i Rada 

Powiatu. Jeżeli tamta strona zatwierdzi i otworzy nam furtkę żebyśmy szukali pieniędzy to 
będziemy szukać. Remont drewnianego mostu na rzece Bóbr w Trzcińsku pieniądze były 
zaplanowane, jako wkład własny do dofinansowania za środków popowodziowych. Całość tego 

mostu według projektu, którego wykonaliśmy na chwile obecna jest około 400 tys.zł. Nie 
dostaliśmy na to zadanie dofinansowania został ujęty w planach Wojewody. Gdzie jest fikcja?    

Radna Iwona Niedźwiedzińska - mam dowody na to, aby użyć takiego słowa. W listopadzie 
2015 roku z ciągamy z budżetu, 60 tys zł na projektowanie przedszkola w Janowicach Wielkich 
gdzie pod koniec roku zdejmujemy z wydatków 60 tys zł a teraz po zmianach dokonanych na 

mój wniosek w budżecie na 2016 mamy podobną sytuacji.  Albo planujemy i podchodzimy do 



tego poważnie albo bawimy się w kotka i myszkę. Ja nie składałam wniosku na sesji budżetowej, 

aby te 40 tys zł było  
Wkładem własnym, ale ja wnioskowałam o pilny remont mostu.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - całą masę spraw nie możemy przewidzieć. O pewnym zapisach 
i środkach, które przerzucamy, które były zapasem na rzecz nieprzewidziane też mówiliśmy. Pani 
Radna jest Pani osoba doświadczoną samorządowo, ponieważ nie pierwszą kadencje sprawuje 

radnego i szczerze powiem, ze jestem trochę zdziwiony pani wypowiedzią.   
Radny Dariusz Podkański - jak dobrze zrozumiałem w dyskusji to ten most nie będzie robiony 

w tym roku. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - wielce prawdopodobnie. Tak jak już powiedziałem Pani radnej 
Niedźwiedzińskiej podczas spotkania, że zupełnym absurdem byłoby rozpoczęcie prac na tym 

moście przed remontem i przebudową drogi powiatowej. Po zakończeniu tych prac dysponujemy 
materiałem w formie bali, kantówki drewnianej, którą jeżeli będzie potrzeba będziemy mogli 

wymienić w ramach prac naszych pracowników. Na to nie będzie nam potrzebne te 40 tys zł. W 
oparciu o środki zewnętrze będziemy chcieli całościowo rozwiązać remont twego mostu i mostu 
na starych Janowicach.  

Radny Dariusz, Podkański - co było w projekcie za te 40 tys zł na remont tego mostu.  
Wójt Gminy Kamil Kowalski - całościowe w oparciu o te przyczółki totalny remont.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - w nawiązaniu do tego, co teraz słyszę te 40 tys.zł był tylko 
wnioskiem tylko naprawy elementów drewnianych.  Ja bardziej realne chodzę po ziemi i wiem, 
że nie stać gminy było momencie składania mojego wniosku na inwestycje typu remontu o czy m 

teraz Wójt mówi, bo trzeba być świadomym, jakiego rzędu są to inwestycje. Panie Wójcie trzeba 
jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę mówicie, że nie trzeba remontować tego mostu przed 

remontem naszej drogi w Trzcińsku, ale proszę zwrócić uwagę na stan techniczny tego mostu. 
Wzmożony ruch pojazdów przez ten most w okresie remontu drogi jest dużym zagrożeniem dla 
uczestników ruchu. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja w pełni się zgadzam, że jest fatalny a środki takie są, jakie są 
my staramy się w miarę możliwości realizować jak najlepiej można.  

 Radna Iwona Niedźwiedzińska - stąd wniosek o pilna naprawę a nie o inwestycję.  
Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  
  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 
przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej wraz z poprawką w pkt. 6 wykreślenie 

słowa uporządkowanie w zamian za zagospodarowanie terenu i oznajmił, że w czasie głosowania 
na sali obrad obecnych jest 12 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 
głosowało 12 radnych, 10 głosów „za”, 2 głosy ‘’wstrzymuje się’’ ( I. Niedźwiedzińska, A. 

Skotarek) głosy „ przeciw” nie wystąpiły ( Radny Radosław Czaja nie obecny na sali obrad) 
Uchwała otrzymała  

Nr XVI / 88  /2016 

 
Ad. 4.2. w sprawie przyjęcia zmiany w „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie” 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - W związku z działaniami podejmowanymi przez Sołectwo 
Janowice Wielkie w ramach Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi oraz planami realizacji 

projektów, których celem jest promocja sołectwa, zaszła potrzeba aktualizacji Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi przyjętej Uchwałą Rady Gminy nr XXI/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku 
poprzez uzupełnienie jej o punkty umożliwiające podejmowanie dodatkowych działań tj:  

pkt C, – Jakość życia dodaje się: 



1. W pierwszej kolumnie - pkt 5 w brzmieniu: Wzrost poczucia wspólnoty i odpowiedzialności 

za lokalne dobro 
2. W ostatniej kolumnie następujący projekt – pkt 5.1: Cykliczna aktualizacja Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Wsi -załącznik Nr 5-  
 
Otwarcie dyskusji 

Wiceprzewodnicząca Rady gminy Alicja Kozak - jak tak tylko w formie wyjaśnienia, bo nie 
tylko radna, ale jako członek Grupy Odnowy Wsi, że uchwała podjęta przez nas 23 marca była 

związana z innym projektem być może one się na siebie nałożyły, ponieważ składaliśmy również 
wniosek do konkursu Przedsięwzięcia promujące idę odnowę wsi dla organizacji pozarządowej 
istniejących na terenach wiejskich i ten zapis był niezbędny by była możliwość skorzystania z 

środków właśnie w zakresie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, więc nie wiem skąd 
się wziął ten Konkurs odnowa wsi, ale być może w tym konkursie również poproszono o 

przesłanie dokumentacji, czyli strategii aczkolwiek  zmiana Sołeckiej Strategii bardziej ma 
związek z konkursem, którym my, jako Grupa Odnowy Wsi startowaliśmy niż z konkursem, 
którym beneficjentem będziemy........... 

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 12 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 
radnych, 12 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw” nie wystąpiły( Radny 

Radosław Czaja nie obecny na sali obrad) 
 

Uchwała otrzymała  

Nr XVI / 89  /2016 

Ad.4.3. W sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach 

Wielkich Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Gajewicz- W przedkładanym 

projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany: - do przepisów dotyczących podstaw 
działania GOPS dołącza się przepisy dotyczące: zasiłków opiekuńczych, Karty Dużej Rodziny i 
pomocy państwa w wychowaniu dzieci, - do zadań GOPS dopisuje się następujące zadania: 

realizacja zadań z zakresu zasiłków opiekuńczych, prowadzenie postępowań związanych z 
wydawaniem Karty Dużej Rodziny, przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych. Z 

uwagi na wprowadzenie szeregu zmian, zapisów w różnych ustawach oraz nałożeniem na 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nowych zadań, zmian w statucie 
dokonuje się poprzez dostosowanie zadań wynikających z następujących ustaw: 

 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 
2016 r. poz.195), 

 ustawy z dnia 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2014 poz. 1863), 

 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  

( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.). 
 

                                                                                                                                          
-załącznik Nr 6-  
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 12 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 
radnych, 12 głosów „za”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw” nie wystąpiły( Radny 

Radosław Czaja nie obecny na sali obrad) 
 

Uchwała otrzymała  

Nr XVI / 90  /2016 

 

Ad.4.4  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego 

powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie 

zadania polegającego na utrzymaniu w sezonie letnim 2016 zieleni przydrożnej w pasie 

drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - wzorem lat ubiegłych już nieraz podejmowana była taka 

uchwała. W tym roku łączny kilometraż to 28 km drogi. Kwota 11 tys zł z porozumienia powinna 
wystarczyć na wykoszenia w sezonie letnim 2016r., wykonywane z częstotliwością wynikającą z 
potrzeb i możliwości finansowych, przy użyciu traktora albo przy częściowym użyciu spalinowej 

kosy ręcznej. Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 października 2016 roku. Rada 
Powiatu Jeleniogórskiego w najbliższym czasie podejmie uchwałę komplementarną w sprawie 

powierzenia ww. zadań Gminie Janowice Wielkie. Uchwała Rady Gminy Janowice Wielkie w 
przedmiotowej sprawie będzie stanowić formalizację procedury drugiej strony porozumienia i 
umożliwi jego zawarcie przez Wójta 

                                                                                                                                       
-załącznik Nr 7- 

Otwarcie dyskusji   
Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - - ja prosiłbym o sprecyzowanie kalkulacji wskazanych 
odcinków dróg w § 1 pkt.2 zakres rób chodzi mi tu o odcinki 7 i 8 - Miedzianka - do granicy 

Powiatu, Janowice Wielkie - Marciszów nie wiem, które są to drogi.  
Wójt Gminy Kamil Kowalski - droga 2768 D Miedzianka - do granicy Powiatu jest to droga 

biegnąca w dół na Ciechanowice a droga 2745D Janowice Wielkie - Marciszów to jest to droga 
za Miedzianką na Marciszów.  
Radny Jan Popławski - ja mam tutaj uwagę o ile chodzi o kilometraż drogi w Komarnie. Tutaj 

w tabeli jest 4, 000 m., właściwie jest 4, 700 m., od początku Komarna do końca wsi. 
Jeszcze jedno pytanie, kto będzie sprzątał ten urobek a szczególnie mi chodzi tan gdzie są te 

studzienki ściekowe, bo pokoszą deszcz popada i studzienki się zapychają a woda płynie 
środkiem asfaltu. Powiat umywa ręce a gmina mówi, że jest to droga powiatowa. A może by 
rozwiązać ten problem i nakazać właścicielom budynków sprzątać tak jak jest to w innych 

krajach 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - zweryfikujemy kilometraż. Odnośnie studzienek w pasie 

drogowym odpowiada właściciel, czyli Starostwo Powiatowe.  
Radny Dariusz Podkański - jadąc w sezonie letnim jak jest okres koszenia to bardzo często 
widzę jak w Wojanowie idzie ekipa w kierunku Mysłakowic jeden kosi obok jedzie Żuk 

wszystko na bieżąco jest sprzątane.  Tak, że można. Natomiast w gminie Janowice Wielkie jest 
inny świat.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - oczywiście, że tak można, ale ja takimi siłami nie dysponuję. 
Wysoka Rado to jest wasza uchwała możecie odmówić i oddać to do powiatu niech Powiat 
ogłasza przetarg niech znajdzie na to wykonawcę. Nasi pracownicy naprawdę mają, co robić. 

Możecie wysoka rado odmówić uchwały zezwalające na podpisanie i nie wyrażenie zgody na 



podpisanie takiego porozumienia. Proszę spostrzegajcie też oprócz negatywów aspekty 

pozytywne wykonywane przez naszych pracowników.   
Radny Iwona Niedźwiedzińska - aby rozwiązać ten temat czy ktoś ma sprzątać za pieniądze czy 

nie ja akurat mam nieruchomość przy drodze gminnej i nie mam tego problemu, bo sprzątam od 
lat. W § 1 pkt.1 można byłoby rozszerzyć taki zapis, że na poboczach poprzez systematyczne 
wykonywanie wykoszeń traw realizowane cyklicznie oraz uprzątnięcie. Czy taki zapis w 

porozumieniu może rozwiązać problem? Odnośnie kilometrażu jest zapis, że przez Trzcińsko jest 
4, 256 a Wójt wspominał na początku 2km 970 m remontu drogi. Ile nasza droga przez Trzcińsko 

ma kilometrów do okoszenia i położenia asfaltu. Następne pytanie pieniążki w § 3 pkt 1 
zaznaczone jest, że do 15 lipca br zostaną przekazane czy do tego okresu będzie wykaszane czy 
nie będzie wykaszane czy będzie wykaszane naszymi siłami i za nasze pieniądze a później 

zostanie to rozliczone.  
Wójt Gminy Kamil Kowalski - jeżeli zostanie podpisane takie porozumienie i wysoka Rada 

podejmie taką uchwałę my zaczynamy od momentu wzrostu traw. Termin płatności do dnia 15 
lipca jest terminem za wykonanie usługi a nie terminem zakończenia umowy.  Jeśli chodzi o 
odcinek drogi przez Trzcińsko to 3 km 971m tak jest zapisane w projekcie a tutaj w 

porozumieniu Powiat podparł się taką długością drogi i ciężko mi powiedzieć, że takie wartości a 
nie inne zostały wpisane.   Odnośnie zapisu w § 1 słowa -( wykoszeń traw realizowane 

cyklicznie oraz uprzątnięcie) pewnie tak, ale z rozmów ze Starostwem wynika, że więcej od 
wskazanych pieniędzy w porozumieniu nie dostaniemy a za te pieniądze nie będą miał jak 
zrealizować tego zapisu.  

Radny Dariusz Podkański - w ubiegłym sezonie szły 4 osoby 2 kosiarzy i 2 panie sprzątające.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - o ile mam takich pracowników, że chcą odrabiać zaległości i 

mamy taką możliwość to wykonujemy prace. 
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 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 

radnych, 12 głosów „za”, 1 głos ‘’wstrzymuje się’’ ( radna I. Niedźwiedzińska) głosy „ 
przeciw” nie wystąpiły 

Uchwała otrzymała  

Nr XVI / 91  /2016 

 

Ad.5..Dyskusja dotycząca proponowanych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów                          

w świetle opracowywanych przez Wójta projektów uchwał Rady Gminy. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - w sprawie stawek i opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów ma charakter pilny gdyż należy podjąć uchwały stąd też wniosek Wójta o zwołanie 

sesji nadzwyczajnej o przeprowadzenia dyskusji na ten temat. Sytuacja wygląda tak w tym roku 
zostały podjęte 3 uchwały dot: wzoru deklaracji, regulaminu utrzymania czystości oraz 
odbierania odpadów. Pozostały jeszcze dwie uchwały, które były przygotowane wcześniej, ale na 

wniosek zostały zdjęte z porządku obrad w związku z tym wciąż oczekują na podjecie to jest; 
- uchwała w sprawie wzoru deklaracji raz jeszcze jest to kwestia tychże kompostowników czy on 

mogą być czy nie oraz w tej uchwale jest zapis o szczególnym uprawnieniu dla osób, które 
posiadają kartę dużej rodziny. 
- uchwała w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na skutek pisma, które zostało przedstawione na poprzedniej sesji te projekty przekazano do 



weryfikacji 3 instytucjom tj; Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wojewody Dolnośląskiego i 

Ministerstwa Środowiska o wyrażenie stanowiska odnośnie stosowania preferencji za posiadania 
kompostownika. Chodzi tu o to czy jest możliwa jeszcze bardziej preferencyjna stawka niż za 

sama zwykłą selekcję dla tych, którzy mają selekcje i kompostowniki. W między czasie nadeszły 
odpowiedzi od RIO i Wojewody Dolnośląskiego państwo mają w z materiałach sesyjnych  
                                                                                                                                   

załącznik nr  8, 9 

Ministerstwo Środowiska nie zdołało w sposób wiążący wydać decyzji na chwile obecną 

dostaliśmy projekt decyzji też państwu przedstawiony przygotowany przez panią Monikę 
Kosińską - to jest ta sama osoba, która odpowiada na odpowiedź na prywatne zapytanie radnej 
Niedźwiedzińskiej.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         
załącznik nr  10 

 

W piśmie tym zaznacz, że nie możliwe jest wprowadzenie kompostowników odnosi się bardzo 
wyraźnie do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który to bardzo istotnie stwierdził, że nie 

możliwe jest przyznawania preferencji. Takie stanowiska udało się uzyskać.  
Otwarcie dyskusji  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - trzy organy mają władzę mają odmienne zdanie. Skarbnik 
przedstawi państwu, co z tym się wiąże i jakie zamysły finansowe w tym temac ie mamy do 
przeliczenia i próbujemy przedstawić. Przedstawialiśmy państwu już na poprzedniej sesji, kiedy 

to w dniu sesji okazało się, że przyszło do Pani radnej pismo i dowiedzieliśmy o rzeczach, o 
których nie wiedzieliśmy. Ja wówczas przedstawiałem Wysok iej Radzie rozmowy i stanowisko 

Wojewody i RIO i te stanowiska są potrzymane oficjalnie, ale nie mam jeszcze oficjalnie 
stanowiska z Ministerstwa Środowiska po to jest wyproszony przez nas projekt odpowiedzi. 
Proszę państwa żeby połapać całość systemu gospodarki odpadami abstrahując na chwilę, co się 

wydarzy, kiedy tak naprawdę ludzie się zdenerwują, że nie maja zniżki za kompostowniki 
zostaną kompostować i zrzuca to w śmieci zmieszane. Simeko ma obowiązek minimum wywozi 

2 razy w miesiącu śmieci zmieszane i większego problemu ja nie widzę. Natomiast problem 
będzie z ciężarem tych śmieci zmieszanych i z ilością masy, którą oddajemy do Kostrzycy i nie 
jesteśmy w stanie jak przewidzieć. W całości rozmów z Mecenasem, Skarbnikiem i Sekretarzem 

czyby nie pomyśleć o tym, że segregacja, kiedy segreguje się wszystkie trakcje. Według 
obliczenia Skarbnika wyszło, że 11, 50 będą kosztować będą śmieci, którzy segregują a 23 za 

tych, którzy śmieci nie segregują. Nie wiele to się różni od stawek przedstawionych na 
poprzedniej sesji dla segregujących i dla niesegregujących.  Dla segregujących wzrasta o 6 
groszy dla niesegregujących maleje o 1 zł natomiast drastycznie wzrasta dla tych, którzy do tej 

pory mieli zadeklarowany kompostownik i korzystają z tej zniżki kompostownikowej z 9, 18 
wzrasta na 11, 50 to ponad 2 zł. Jakbyśmy dzisiaj nie poukładać to i tak nie będzie wiadoma i ile 

sumarycznie na koniec roku wyniesie nas całość gospodarowania systemem odpadów 
komunalnych.  Ja będę prosił, aby na następnej sesji została podjęta uchwała, ponieważ 
będziemy musieli wysyłać nowe wymiary śmieciowe będziemy żądać i ścigać za opłaty 

śmieciowe i postawić to wszystko na nowe tory.  
Skarbnik Gminy Robert, Gudowski- organy nadzorcze wypowiadają się, że możemy mieć ten 

kompostownik.  
        Mecenas Janusz Konkol - Wojewoda pisze nam, że nie zajmuje stanowiska odnośnie 

naszego opiniowania, ponieważ nie ma uprawnień do ustalania wykładni prawa tylko nasza 

uchwała będzie badana pod kontem legalności zgodnie z prawem, czyli przez Wojewodę. 



Wojewoda nie ma na myśli, jako osobę fizyczną tylko cały aparat, który tam pracuje i ten sam 

Urząd nie ma kompetencji w momencie udzielenia odpowiedzi na pytanie, ale ma kompetencje w 
momencie podjęcia uchwały. Czy posiadanie czy ulga z tytułu posiadania i korzystania z 

kompostownika jest ulgą w charakterze przedmiotowym czy też stawka obniżona jest jedna ze 
stawek odnoszącą się do selektywnej zbiórki i odpadów? Suma wykładni prawa muszę stwierdzić 
z bólem serca, że Ministerstwo Ochrony Środowiska jest o wiele bardziej uzasadnione tyle, że to 

stanowisko jest oparte na założeniu, iż taka ulga z tytułu posiadania i korzystania z 
kompostownika jest ulgą o charakterze przedmiotowym.  RIO przedstawia interpretacje nieco 

naciąganą mówiąc, że to jest pewna stawka dotycząca selektywnego odbioru odpadów. 
Interpretacja przedstawiana przez RIO jest słabsza a interpretacja przedstawiona przez 
Ministerstwo Ochrony Środowiska jest mocno osadzona wyładnia prawa. Niestety na państwa 

spadnie obowiązek dokonania wyboru i podjęcia uchwały.  Ja mogę powiedzieć tak ze swojej 
strony możecie ta wersje z kompostownikiem ja nie skomentuje na zasadzie, że odmawiam 

akceptacji, ale uprzedzam, że jest niebezpieczeństwo, iż nadzór Wojewody uchyli tą uchwałę. 
Natomiast, jako mieszkaniec tej gminy ja bym zaryzykował z kompostownikiem o ile uchyla 
mówi się trudno będziecie podejmować uchwałę bez kompostownika. Z mojej strony uważam, że 

przy tym konflikcie trzeba byłoby popatrzeć na interes gminy i mieszkańców i zaryzykowałbym 
z kompostownikiem.  

Przewodniczący Rad Gminy Paweł Pawłowicz - ze swojej strony podzielam słowa Pana 
Mecenasa i osobiście wolałbym zaryzykować i spróbować razem tą uchwałę, z 
kompostownikami przegłosować. Wobec powyższego będzie to jeszcze przez 2-3 miesiące 

naliczanie starych opłat. Gdyby się okazało, że nam uchylą tę uchwałę to jest ryzyko. O ile 
Wojewoda uchyli nam ta uchwałę to uchwalać będziemy bez kompostowników.  

       Radna Iwona Niedźwiedzińska - ja tylko w woli przypomnienia chc iałabym 
poinformować skąd to się wzięło to, że wystąpiłam do Ministerstwa Środowiska z takim 
zapytaniem. Otóż Urząd Gminy przedstawiając nam projekt uchwały w tym temacie w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty na 
terenie Gminy Janowice Wielkie w uzasadnieniu swoim napisał „ ponadto ustawa o utrzymaniu 

w czystości i porządkach w gminach nie pozwala na zastosowanie dotychczasowej preferencyjnej 
stawki dla gospodarstw domowych   
pochodzących przy domowych kompostownikach. Kiedy zadałam pytanie dla Pana Sekretarza o? 

podstawę prawną nie dostałam takiej odpowiedzi i dla tego też wypowiadałam się w tym 
momencie,   

że bardzo znacząca część naszego społeczeństwa naszej gminy korzysta z preferencyjnej ceny. 
Dużo osób specjalnie wybudowało sobie te kompostowniki, bo każdy sobie liczy ten grosz. 
Niestety odpowiedź dostałam i wy wszyscy ją znacie i tutaj też wyrażę swoją op inię, że 

faktycznie jak to Pan Przewodniczący wspominał nikt tak naprawdę dookoła nie ma czegoś 
takiego, że nie korzysta z tego  

Czy to wynika z innej opcji czy będziemy pierwszą gmina w Polsce, która zaryzykuje? Moja 
opinia jest też taka zaryzykujmy.  
Przewodniczący Rad Gminy Paweł Pawłowicz - może ktoś z radnych ma inne zdanie może 

chciałby żeby te kompostowniki wyrzucać, bo jak na razie słyszę same głosy o pozostawieniu 
kompostowników. 

Radny Jan Popławski - uważam, że kompostowniki, powinny pozostać przecież jesteśmy gmina 
wiejską. 
   Wójt Gminy Kamil Kowalski - od 2013 roku jesteśmy jedyni gdzie wprowadziliśmy 

kompostowniki,ale w tym jest pech, że zmiany w ustawie w całości rewolucji śmieciowej w 



Polsce poszły w takim kierunku a nie innym. Parę gmin jeszcze w Polsce skoro nawet Trybunał 

Konstytucyjny pewne rzeczy w tym temacie orzekał to musiały być gminy, które się z tym 
borykały. Uważam, że te dwa miesiące nasz nie zbawią, ale musimy mieć świadomość w 

momencie, kiedy te kolejne dwa miesiące odczekamy i okaże się jednak, że wracamy do tego, co 
powiedziało Ministerstwo Środowiska w tedy będziemy wtedy dopiero urealniać te stawki do 
wartości przetargowej, jakie mamy na teraz i, że pewne założenia budżetowe będą fikcją, bo my 

nie będziemy wiedzieli ile nam wzrośnie strumień odpadów zmieszanych i ni jak nie będziemy w 
stanie tego doprecyzować dowiemy się ewentualnie po drugim półroczu a pierwszych sześciu 

miesiącach, kiedy to będzie funkcjonowało i myślę, że od miesiąca lipca zaczniemy wysyłać 
informacje z nowymi stawkami.  
     Radny Dariusz Podkański- gdyby ta sytuacja się zmieniła przez te Ministerstwo 

Środowiska, że jeżeli będziemy musieli te stawki podnieść to myślę, że mieszkańcy nie będą 
mieli żadnych pretensji do Wójta jak również do Rady Gminy, bo przecież próbowaliśmy.  

    Przewodniczący Rad Gminy Paweł Pawłowicz - chciałbym zapytać odnośnie tych stawek, 
które zostały zaproponowane w projekcie uchwały, jakich spodziewał się Pan wpływów do 
budżetu gminy w    związku z deklaracjami, jakie posiadamy.  

    Skarbnik Gminy Robert, Gudowski- około 58.350 miesięcznie są to koszty, które musimy     
przekazać na Simeko i Kostrzyce. Z deklaracji, które są już na stanowisku to: 2875 selekcja     

kompostownik, 728 selekcja bez kompostownika, 611 brak selekcji.   Od tej pory dług 
154.315,00złplus 12 tys.zł od osób nie deklaracyjnych, czyli właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych. Łącznie66.315,00 zł miesięcznie, co zakładając realizacja 85 % to jest 

miesięcznie 56.367,00 zł a koszty miesięczne zakładamy 58.350,00 zł można powiedzieć, że się 
domyka. 

     Przewodniczący Rad Gminy Paweł Pawłowicz -   58.350 x12 = 700.200,00 zł rocznie 
według tego     
jakbyśmy uchwalali stawki według uchwały mamy stawki  66.315,00 x 12 =  795.780,00 zł X 

0,85 = 676,413.00 zł. My ustalając te stawki, jako Rada Gminy zakładamy, że wpływy do 
budżetu będą teoretycznie wyższe niż to, jakie koszty wyszły nam z przetargu. Rozumie, ze w 

tym momencie ustalamy te stawki na takim poziomie, d latego, żeby ludzie, którzy po prostu 
płaca za śmieci spłacili nam całość kosztów tak żeby się to z bilansowało w budżecie gminy.   

Wiemy, że swoje wyliczenia ma ustawa o zaopatrzenie w wodę i swoje postanowienia ma ustawa 

śmieciowa.  
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - gdyby w sprawozdaniu kwartalnym wyszło, że gmina 

zarabia na śmieciach w tym momencie wnioskuje do rady gminy o wyższe stawki.   
Przewodniczący Rad Gminy Paweł Pawłowicz - nie ukrywam, że mi się to nie podoba, bo z 
góry zakłada się, że ci, co płaca zapłacą za tych, którzy nie płacą.  

Radny Stanisław Tadrak - odnośnie opłat w Simeko i Kostrzycy 
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - odnośnie opłat w Simeko jest to kwota stała natomiast w 

Kostrzycy jest ruchoma.  
Radny Piotr Gołębski - odnośnie odpadów z brązowych worków, jeżeli ktoś segreguje to one 
też do Kostrzycy trafiają. Drugie pytanie czy na te odpady jest osobna faktura. Trzecie pytanie, 

jaka jest stawka.   
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - wszystkie śmieci odbiera Simeko i każda trakcja ma inną  

stawkę. 
Przewodniczący Rad Gminy Paweł Pawłowicz - gdyby kompostowniki były zlikwidowane w 
naszym przypadku to masa BIO zwiększyłaby się kolosalnie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - podam według kodów: 200201 odpady ulegające biodegradacji 



200203 inne odpady ulegające biodegradacji o 200201 odpady zielone 200140 metal i to jest 

główny problem tego, co mówię o i całość zapisu ustawy, że w zależności od RIPOKA w 
zależności od instalacji każda ma inna technologię każda inaczej sobie dzieli każda ma na swoim 

terenie firmę lub w pobliżu, że od nich odkupi. Odnośnie zapytania Pana radnego Gołębskiego 
kod 200201 odpady ulegające biodegradacji 86, 40 zł, 200203 inne odpady ulegające 
biodegradacji 232 zł, 200201 odpady zielone 86.40 zł. Nie wiem, na jakiej zasadzie z takiego 

zawiezionego worka dokonuje się oceny odpadu.  Chciałbym dojść do tego momentu, że z 
któregoś zadań gminy, za co nam płacą mieszkańcy mieć nadwyżkę, ale na pewno tego problemu 

mieć nie będziemy.. 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- ja się tutaj zgodzę, że nadwyżka to abstrakcja 
w budżecie gminy raczej, ale tutaj chodzi mi tu o te bezpośrednie wyciagnięcie pieniędzy z 

kieszeni od tych, którzy płacą i wtedy oni spłacają cały system gospodarki odpadami de facto z 
tego względu, że są jasne wyliczenia i na ile mieszkańców się to rozkłada i uważam, że byłoby to 

sprawiedliwe, że ci, którzy płacą z góry od razu płacili za tych, którzy nie płacą. Dla mnie jest to 
niesprawiedliwe i tutaj zdania nie zmienię. 
Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Ad.6 -7 

Interpelacje, zapytania -odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Sprawy różne podnoszone przez Radnych 

Radny Remigiusz Łącki – składam interpelacje w imieniu mieszkańców ul. 1 Maja 5 oraz 
mieszkańców zamieszkałych w obrębie tego parku od strony drogi w kierunku Mniszkowa. 

Mieszkańcy ci domagają się jakiejś konkretnej odpowiedzi w sprawie kawałka tej drogi, która 
prowadzi do tych budynków oni na to czekają już chyba trzecią kadencję rady. Otrzymali w 2015 

roku zobowiązanie na piśmie z gminy, że w 2015 roku ta sprawa zostanie załatwiona chodzi tu o 
kawałek drogi i oświetlenie.  Nikt do tej pory ich nie powiadomił, że to się nie stanie w 2015 
roku. Jakieś półtora miesiąca temu napisali ponownie pismo do urzędu i do tej pory też nie 

dostali odpowiedzi.  
Druga sprawa to wniosek odnośnie tunelu dla pieszych, który jest pod torami kolejowymi żeby 

zachować go w stanie używalności, bo sądzę, że on jest potrzebny. Nawiązując do sprawozdania 
Pana Wójta odnośnie tych tablic dla kombatantów, jeżeli one będą wymieniane to czy nie można 
byłoby dopisać „ofiary faszyzmu i komunizmu” Wydajemy się, że ci ludzie, którzy tu przyjechali 

wyrwali się z szponów faszyzmu i w padli jeszcze lepsze szpony komunizmu. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski – tablice te już są wykonane i przyklejone. 

Radny Remigiusz Łącki- chciałem jeszcze podać dla informacji sprawę odnośnie śmieci, że nie 
tylko odbywa się sprzątanie w Janowicach Wielkich przez młodzież i grupkę mieszkańców, ale 
też myśliwi z Koła Łowieckiego „Darz Bór” z siedzibą w Radomierzu  17.04.Br też zbierali 

śmieci w lasach w obrębie Janowic Wielkich –Maciejowej i dodam jeszcze, że robimy to rok 
rocznie. Chciałem się jeszcze podzielić z wami taką informacją w dniu 23.04.Br.obserwowłem 

pociąg z Warszawy do Jeleniej Góry jest to bardzo długi skład i ostatnie wagony są wagonami 
sypialnymi i okazało się, że te wagony były poza peronem pasażerowi wysiadający z tych 
ostatnich wagonów wysiadali prosto w dwu metrowy rów uważam, że ten peron jest trochę za 

krótki. Ostatnia sprawa, z którą chciałbym się podzielić to na tym peronie II jak pociąg wjeżdża 
to, jeśli jakiś pasażer w ostatniej chwili chciałby dobiec do tego pociągu to nie ma szans z uwagi 

na to, że jest szlaban. Uważam, że te rozwiązania są nijakie i nie są przyjazne dla pasażerów..  

Radna Iwona Niedźwiedzińska – wniosek Trzcińsko 106 od soboty niewywiezione są rzeczy 
wielkogabarytowe nie ma tam ich dużo i tak jak mówił kolegą Jędrzej tam nikt nie zajechał. 

Druga sprawa to wysłałam do Pana Sekretarza zdjęcie. W Janowicach na ulicy Świerczewskiego 



zasypany jest przepust i właśnie była dzisiaj mowa o nieprawidłowościach przy zwózce drewna i 

tam leży wielka kłoda drewna w tym rowie zasłaniając cały przepust. (Jest to przepust od byłego 
prewentorium pierwsza w lewo) Mam jeszcze wiele spraw, ale przekażę to Panu 

Przewodniczącemu na piśmie uwagi dotyczące nierzetelnego udzielania odpowiedzi na wnioski 
przynajmniej moje nazbierało się kilka spraw, które chciałabym, aby było to poruszone przy 
najbliższej okazji. Powiedziałabym to tak, że jest to lekceważenie wniosku radnego, który się 

składa na piśmie. Chciałabym tylko dodać, że my wszystkie sprawy pełnimy, jako funkcje 
społeczne. Większość państwa, którzy pracują zawodowo wykonujecie po godzinach pracy my 

wszyscy znajdujemy na to czas i tak mi się marzy, aby w gminie też znaleziono czas i udzielenie 
w terminie odpowiedzi a jako jeden przykład podam. Składałam wiosek o uporządkowanie 
wzdłuż drogi dojazdowej w kierunku stacji PKP o posprzątanie bałaganu po zimowego i 

zaznaczyłam w tym wniosku również rozważenia zakupu kosza ulicznego.  Odpowiedź 
dostałam, że ktoś tam przeszedł posprzątał rzeczywistość pokazuje, co innego a kosza do dziś nie 

ma. Dlatego wszystkie te moje uwagi napisze do Przewodniczącego. Przedstawię jeszcze 
poważniejszą sprawę na posiedzeniu Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalnej  25.02Br 
został Wójt zobowiązany do przedłożenia komisji bądź radzie gminy symulacji kosztów 

ewentualnej zamiany działek drogi na działki dot: Pana Karasińskiego święta minęły lada 
moment będą drugie i prosiłbym ażeby do tych poważniejszych tematów poważnie podchodzić. 

Pan na Komisji potwierdził, że dokona tej symulacji tych przeliczeń i nie rozumie, dlaczego tak 
długo czekamy na odpowiedź tak prostej sprawy. Sprawa Pana Karasińskiego ciągnie się już od 
ubiegłego roku. Następna sprawa to byłam zaproszona tak jak i wielu radnych na konferencje, 

która odbyła się w wieży widokowej Radomierzu -„ Każdy ma swoją Miedziankę” padły tam 
słowa i przypomniało mi się, że została podpisana umowa z Stowarzyszeniem Faktor na 

dzierżawce gruntów na terenie Miedzianki sięgnęłam po dokumenty z przeszłości i podejmując 
uchwałę w 2013roku gdzie bardzo kontrowersyjne było w poprzedniej kadencji na ile lat 
faktycznie powinna opiewać ta dzierżawa i po wielkich negocjacjach opiewa ona na 30 lat, ale w 

uzasadnieniu tej uchwały znalazłam taki zapis Panie Wójcie „Treść umowa dzierżawy omówiona 
zostanie z Radnymi Gminy Janowice Wielkie. Zawierać będzie szczegółowy zakres planowanych 

przez Stowarzyszenie działań na omawianym terenie wraz z harmonograme m ich realizacji.  
Minęło kilka lat umowa została podpisana. Rada Gminy nie została zapoznana z warunkami tej 
umowy, dlatego prosiłabym i wnoszę wniosek o udostępnienie Radzie Gminy i złożenie na ręce 

Pana Przewodniczącego treść tej umowy, aby radni mogli się zapoznać, w jakich warunkach 
zostało to zawarte. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – taką umowę ma sołtys 
Przewodniczący Rady gminy Paweł Pawłowicz – Rada gminy nie dostała ani gruma umowy 
zawartej między Panem Wójtem a Stowarzyszeniem Faktor.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - czy Pan Panie Przewodniczący podtrzymuje to, że rada nie 
miała zielonego pojęcia na temat tej umowy i jej brzmienia. 

Przewodniczący Rady Paweł Pawłowicz – pod koniec tamtej kadencji Rada Gminy wyraziła 
zgodę natomiast w uzasadnieniu jest jasno napisane, że Pan Wójt będzie omawiał ta umowę 
razem z radnymi. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – uchwała została podjęta przez Radę Gminy w dniu 
28.12.2013 Roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę. Rada Gminy wyraziła zgodę na 

zawarcie umowy dzierżawy gruntowych nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej, 
położonych w miejscowości Miedzianka, o łącznej powierzchni 2, 7163 ha na 30 lat a w 
uzasadnieniu jest zapisana treść, którą przed chwilą odczytałam. Myśmy wyrazili zgodę 

natomiast po fakcie miało być nam to być przedłożone. 



Radny Stanisław Tadrak - ja mam taki wniosek dotyczący śmieci a szczególnie chodzi o to, że 

na elektrowni na starych Janowicach – oni są zmuszeni do wyławiania wszystkich śmieci, które 
tam płyną do napędu tej turbiny ze względu na to żeby nie uszkodzić i wszystkie te śmieci 

wyrzucają poza ogrodzenie na brzeg Bobru. Ta góra śmieci rośnie bardzo szybko a na obszarze 
gminy leży najpiękniejszy odcinek Bobru płynący przez rudawy janowickie i dobrze byłoby tę 
górę śmieci zlikwidować. Druga sprawa to kontenery śmieciowe stojące koło szkoły tam 

mieszkańcy tych budynków wielorodzinnych zwracają się o to, że jest jeden kontener na szkło i 
jeden na plastiki. Okazuje się, że szkła prawie nie ma, ale plastików jest nadmiar i dużo leży 

wokół kontenera. Dobrze byłoby dostawić jeszcze jeden kontener na plastiki. 
Radny Dariusz Podkanski – Panie Wójcie bardzo bym prosił żeby u nas na tej bocznej drodze 
za rzeką raz, i że na moście jest bardzo duża dziura a jeżeli ma być robiona ta droga i będzie 

wzmożony przejazd czy nie można byłoby tą dziurę zalepić. Następna bardzo duża dziura jest za 
państwem Szwajgiel a na pewno będzie wzmożony ruch i później nie będzie już, co łatać, bo 

droga coraz bardziej pęka. Trzecia sprawa to bardzo bym prosił o pomalowanie tego ogrodzenia i 
tej wiaty koło kościoła, bo ja już zgłaszałem w ubiegłym roku, ale pomalowali tylko plac zabaw i 
nic więcej.  Jeszcze powiem tylko tyle, że dzisiaj rana na moim terenie leży duży materac. Ja 

wiem, kto to wystawił tak się nie robi komuś pod okna podrzucać bardzo bym prosił o wysłanie 
pańskich ludzi o wywiezienie tego materaca. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – zawsze po wywózce wielkogabarytowych na zakończenie nasi 
pracownicy jeszcze usuwają rzeczy wystawione przez mieszkańców. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak  - odniosę się jeszcze do tych śmieci a 

szczególnie do worków, które dziś byłam w urzędzie, aby ich odebrać, bo nie zostały do mnie 
dostarczone. Rozmawiałam dziś z pracownicą Panią Kasią, że nieudana próba dostarczenia 

worków w m-c marcu tej próby nie ponowiono nie otrzymałam żadnej kartki żadnej informacji, 
że te worki mam odebrać w gminie. To, co mi mówiła Pani Kasia to nie tylko ja jestem 
uosobionym przypadkiem, bo gro ludzi w dalszym ciągu ma nieodebrane worki nie wiem czy oni 

nie chcą odebrać te worki czy mieszkańcy o tym nie wiedzą, że te worki czekają na nich w 
gminie. Prosiłabym o jakąś informacje dla mieszkańców chociażby przez pracowników Simeko 

bądź na stronie internetowej, że do mieszkańców, do których nie dotarli w kwietniu 
przedstawiciele Simeko jest możliwość odbioru worków w Urzędzie Gminy. Druga sprawa to 
dziury w drodze powiatowej z Radomierzu do Janowic zwłaszcza na zakręcie poniżej cmentarza 

gdzie praktycznie żeby ten zakręt przejechać kierowcy wyjeżdżają na przeciwny pas w końcu 
tam dojdzie do nieszczęścia. Uważam, że należałoby jeszcze raz złożyć ponownie pismo do 

powiatu o załatanie tych dziur. Trzecia sprawa to wspominał Pan Przewodniczący jak również 
Pan Wójt o materiałach promocyjnych. Jakiś czas temu rozmawiałam jeszcze z poprzednim 
pracownikiem promocji gdzie powiedział, że gmina planuje wydać czy ponowić plan Janowic 

Wielkich. Bardzo bym o to prosiła, ponieważ wydawnictwo bardzo dobrze schodzi a już 
praktycznie nie ma, bo dzisiaj chciałam wziąć, ale nie ma.  Pierwsza wersja wydana była przez 

grupę odnowy wsi w ramach projektu tam są wszystkie logotypy i informacje i Pan Mateusz 
udzielił mi informacji, że zostanie to wydane przez gminę i wtedy te logotypy zniknął i o ile 
zniknięcie logotypów Urzędu Marszałkowskiego, który to dotował to wydawnictwo to jest 

zrozumiałe. Natomiast prosiłabym żeby nie usuwać informacji dotyczącej grupy odnowy wsi, 
ponieważ tam jest projekt, zdjęcia i część tekstowa przygotowana przez grupę odnowy wsi i o ile 

będzie teraz finansowane przez gminę to grupa odnowy wsi też ma jakiś udział i prosiłabym żeby 
to ująć i generalnie wydać ten plan. Po raz trzeci zwracam się z wnioskiem o wykoszenie rowu 
przy ulicy Kolejowej jest to część od skrzyżowania od Mikołaja Raja w kierunku skrzyżowania 

Matejki tam część tego rowu już została wyczyszczona, ale nie wielki kawałek został do 



uporządkowania. Ostatnie zapytanie na stronie ZIT- u znalazłam informacje o harmonogramie 

naboru wniosków i w tym harmonogramie jest, że od 4 lipca Br, rozpocznie się nabór wniosków 
na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i pytanie czy gmina Janowice Wielkie 

będzie składała wniosek na ten konkurs i czy Pan Wójt posiada taką informację czy to będzie 
jedyny nabór, w którym wyczerpane wszystkie środki czy jest szansa żeby ten nabór został 
powtórzony.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – nie sądzę, że będzie drugi nabór. Myślę, że w sprawozdaniu 
międzysesyjnym powiedziałem jak jesteśmy przygotowani i na ile będziemy składać, bo środków 

jest tak minimalnie w ZIT-cie i zostało to zabukowane na te zadania. Jeżeli coś zostanie to 
będziemy pisać nadal. Zdziwiony jestem trochę, co mówi Pani radna, bo do tej pory nasi 
mieszkańcy słynęli wręcz z tego, że o ile zabrakło im worków to przychodzili do urzędu i 

wydzwaniali nagle zapomnieli telefonów. Był zapis o dwukrotnej próbie na dostarczanie tych 
worków. Po pierwszej próbie tj.: trzech dniach jeżdżenia głównie w godzinach porannych zostało 

to zawetowane i poprosiliśmy o dostarczenie tych worków w godzinach popołudniowych tak 
żeby zastać ludzi i każdy miał równe szanse odbioru. Jeszcze zamieścimy jedną informację o ile 
nie odbiorą to własnym transportem nasi pracownicy rozwiozą te worki. Następnie po raz trzeci 

wykoszenie rowu na ul. Matejki pozostało tam około 10 m na pewno zostanie to zrobione. 
Odnośnie planu Janowic Wielkich nie odnoszę się do tego muszę zobaczyć czy on będzie 

akceptowany żeby te odnowy wsi pozostały. Odnośnie wskazanych dziur w drogach to wiem my 
się staramy tutaj, co jest najważniejsze połatać drogi najczęstszej uczęszczane, które praktycznie 
nie da się ominąć. Na wysokości Pana Szwajgla jest ta dziura, ale można jeszcze ja wziąć miedzy 

koła. Proszę was po raz kolejny doceniajcie nas, że znajdujemy pieniądze w budżecie na masę 
bitumiczną i że, mamy ludzi, którzy naprawdę umieją to załatać zagęszczarką a nie butem, że 

dziury, które łatane są przez naszych pracowników nie wypadają i, że jest to dobra robota.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ja mam też kilka interpelacji. Pierwsza 
interpelacja to właściwie ponowienie, bo taką częściową odpowiedź dostałem w sprawozdaniu 

międzysesyjnym chodzi o te słupy, które nadają się do założenia opraw i oświetlenia. Nadal 
czekam na odpowiedź, które to dokładnie słupy i gdzie. Druga interpelacja to jakiś czas temu 

szukałem pewnego zarządzenia Wójta Gminy na stronie BIP i zdziwiłem się, że na stronie BIP 
znaleźć zarządzenie Wójta to czarna magia. W 2012 roku zamieszczono 41 zarządzeń Wójta, w 
2013 roku zamieszczono 69 zarządzeń, w 2014r. zamieszczono 5 zarządzeń, 2015r. 

zamieszczono 11 zarządzeń a w 2016 r. nie zamieszczono żadnego. Czy Pan w tym roku nie 
wydał żadnych zarządzeń? Czy one nie zostały opublikowane w BIP, bo jeżeli nie to chciałbym, 

aby się znalazły te zarządzenia? Trzecia interpelacja to już dziś wspominaliśmy troc hę chodzi mi 
o ZIT mówił Pan w sprawozdaniu międzysesyjnym, że Pan był i uczestniczył w spotkaniach 
radna Iwona pytała, o co tam chodziło i czego dotyczyły te spotkania ja bardzo bym prosił żeby z 

tych spotkań z ZIT -u bo tam są notatki są jakieś protokoły żeby to jednak się pojawiało w biurze 
Rady Gminy a ja bym to przekazał radnym, ponieważ radni o tym chcą wiedzieć, o czym tam jest 

rozmowa. Czwarta interpelacja to dość pilna i dość znana jest to zakup kamery, która by 
monitorowała wyspę na Zielonej Dolinie. Wyspa jest świetnie zrobiona wielkim nakładem sił 
pracy, ale można zauważyć, że dużo roślin już ubyło zostały powyciągane są wypalone ławki. 

Przy 2 lampach solarnych ktoś mocno majstrował żeby ich wyciągnąć przy okazji należałoby ich 
poprawić. Takie rzeczy nie dzieją się tylko na Zielonej Dolinie tam gdzie są kamery ludzie się 

boją, że są obserwowani monitorowani. Na Zielonej Dolinie brakuje tej kamery i szkoda żeby 
uległo zniszczeniu to, co wielkim nakładem sił było zrobione. Piąta ostatnia interpelacja w 
sprawie tej drogi, o której dziś wiele już słów padło z Radomierza do Janowic uważam, że 

należałoby się zwrócić do powiatu o ścięcie tych skarp, poboczy, bo jak jedziemy to proszę 



zauważyć, że te pobocza są dużo wyższe niż stan asfaltu i woda tam w ogó le nie odpływa płynie 

po asfalcie. My walczymy o odnowienie rowów, po co skoro i tak ta woda do rowu nie wpłynie, 
bo nie ma, jak bo jest zablokowana przez wyższe pobocza. Gdyby zostały ścięte te skarpy te 

pobocza drogi to woda ta mogłaby odpłynąć do rowu i nie byłoby tej tragedii, co się robi z tą 
drogą. Ten zakręt poniżej cmentarza to horror jest tam bardzo niebezpiecznie. Ja osobiście 
musiałem trzy razu jechać rowem, aby uniknąć kolizji, ponieważ samochód z góry wjechał mi na 

mój pas. Ludzie, którzy są naszymi mieszkańcami to wiedzą, że tam są garby i ubytki w drodze, 
ale inni kierowcy o tym nie wiedzą. Nie ma tam żadnego znaku. Ponadto uważam, że to jest 

najwyższa pora żeby Urząd Gminy zgłosił tę drogę do Policji, że sprawia niebezpieczeństwo w 
ruchu drogowym, ponieważ jest bardzo dużym zagrożeniem. Myślę, że o ile takie zgłoszenie 
będzie do Policji to i Powiat spojrzy inaczej na te drogę, bo uważam, że i Policja przymusiłaby 

ich do naprawy tej drogi. 
Radny Jan Popławski - ja tylko dla informacji Panie Wójcie. Pan mówił, że drogi będą 

naprawiane czy została podpisana jakaś umowa. Chodzi mi o to, że łatanie dziur tym patcherem 
mija się z celem, bo przy pierwszym deszczu z powrotem powstają dziury Po prostu nie ma, co tą 
technologią dziur naprawiać. Patcherem można tylko naprawić pęknięcie asfaltu. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja tylko powiem, że tą technologią nasi pracownicy w 2011roku 
naprawiali część drogi powiatowej i wytrzymała blisko 4 lata. Jedno mnie nie pokoi i w związku 

z tym mam pytanie do Pana Przewodniczącego, kiedy mam zawiadomić Policje przed tym jak 
powiat w końcu podpisze umowę z wykonawcą na inną drogę powiatową czy poczekać jak to 
zrobią i nie rozpoczynać wojnę wcześniej, bo nie wiem, kiedy to robić, bo trochę się to w mojej 

całości tematu do ukrywania bardzo trudnych problemów z Zarządcą Dróg Powiatowych nie do 
końca wiem, kiedy to zrobić czy teraz natychmiast czy poczekać cierpliwie i dać szanse kolejną 

prośbą i kolejnym pismem. Chciałbym to jasno wiedzieć.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiem tylko tyle, że ja bardzo ufam w to, 
że tak wieli ludzi na Pana głosowało i znając Pana inteligencje i spryt, że pan to doskonale 
ogarnie. Podam tutaj takie rozwiązanie, którym można się wspomóc, bo naprawdę ta droga 

stwarza niebezpieczeństwo i Pan o tym wie i my wszyscy tu obecni wiemy i czy to będzie przed 
czy po. 4;30Po     

Radny Dariusz Podkański - odnośnie tej drogi, jaki cel ma ten znak na tym zakręcie przy szkole 
czy tam jest jakaś studzienka zapadnięta. Druga sprawa wcześniej Pan mówił, że był przegląd 

słupów oświetleniowych w związku z tym mam pytanie czy jest w planie postawienie lampy 
między lipą a młynem w Trzcińsku. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - przegląd był pod kontem tych słupów, które mają już linie 

zasilające, do której można  byłoby podpiąć oprawy świetlne. Na tamtym odcinku drogi takowej 
nie ma i taki słup nie stoi. Tam jest jeden odcinek drogi, na który składane były interpelacje 
odnośnie lamp solarnych i uważam, że można byłoby tam postawić o ile znajdą się pieniądze w 

budżecie gminy jak również po wykonaniu drogi powiatowej przez Trzcińsko to w tedy będzie 
sens postawienie tych lamp.   

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 
 
 Ad.8   Zamknięcie XVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich.           

Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych 
nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz o 15; 00 zamknął XIV nadzwyczajną 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  
 
 

 
 

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. 
  

Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy pok. Nr 3. 
 

 

 


