
str. 1 

 

                                                             PROTOKÓŁ Nr XXXV/2018 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 1 marca 29018 ( czwartek) 

godz. 10 :15 

 

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

Wielkich ul. Kolejowa 2a , pod przewodnictwem Pawła Pawłowicza - Przewodniczącego 

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

11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady Gminy 

oznajmił, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady Gminy, słowami „ otwieram XXXV sesję Rady Gminy Janowice 

Wielkie – o godz. 10: 15 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, 

zaproszonych gości, Wójta Gminy Janowic Wielkich Pana Kamila Kowalskiego, Skarbnika 

Gminy Pana Roberta Gudowskiego, Mecenasa Janusza Konkola, Pana Sekretarza Gminy 

Miłosza Kamińskiego, Przedstawicielkę LGD Partnerstwa Ducha Gór Panią Annę Gomułkę, 

Sołtysa wsi Komarna Panią Kingę Milancej, sołtysa wsi Miedzianki Pana Andrzeja 

Brudzińskiego, Sołtysa wsi Janowic Wielkich Pana Sylwestra Szkaradka jak również 

przedstawicieli Rady Seniorów Panią Zofie Dul i Pana Kazimierza Angielskiego 

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

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

uchwał w następującym brzmieniu:  

 

   1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

2.  Stwierdzenie quorum. 

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

    Gminy w okresie międzysesyjnym. 

  4.  Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

  5.  Informacja o podjętych uchwałach na XXXIV sesji Rady Gminy.  

  6.  Sprawozdanie z wykorzystania środków z LGD Partnerstwo Ducha Gór 

  7.  Podjęcie uchwał  

 7.1 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Janowicach Wielkich i nadania jej  

        statutu 

 7.2 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 

 7.3 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie 

 7.4 w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z  

       dnia 17 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze  

        inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 7.5 w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich  

       granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 7.6 w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia  

       ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 7.7 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

       bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w roku 2018” 

 7.8 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic  

       reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów  

       jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

 7.9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2018 rok 

  8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2017 roku  

  9. Sprawozdanie Wójta Gminy Janowice Wielkie z realizacji Programu współpracy Gminy    

    Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  



str. 2 

 

     działalność pożytku publicznego - za 2017 rok 

10. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania  

       Radnych. 

11. Sprawy różne 

12. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

13. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy. 

14. Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy.   

 

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

wnieść uwagi, poprawki, bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji dodał też, że w 

(poniedziałek) 26 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury 

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

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – wnoszę o skreślenie jednego z projektu uchwał z 

dzisiejszych obrad. Chodzi o projekt 7.4 tj.: w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2015 Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru 

podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. Taki projekt został przygotowany, ponieważ wiele wskazywało, że 

będzie problem z rozniesieniem decyzji podatkowych do naszych podatników. Tradycyjnie tą 

sprawą zajmowali się sołtysi, ale pojawiły się kłopoty. Ostatecznie jednak stanęli na wysokości 

zadania i podołali wykonać te zadanie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalne Piotr Gołębski - chciałbym 

zaproponować zmianę 3 punktów a mianowicie: 

 punkt 7.9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2018 rok przenieść na pkt. 

7.1 

pkt.7.5 w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu przenieść na pkt. 7.3  

pkt.7.6 w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na pkt. 7.4  

- z uwagi na obszerność dyskusji przy tych projektach uchwał. 

Więcej uwag i wniosków nie stwierdzono.  

Porządek obrad XXXV sesji po zgłoszonych zmianach i przyjęto jednogłośnie.  

Ad.2  

Stwierdzenie quorum 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - stwierdził już na wstępie, że zgodnie z listą 

obecności w obradach uczestniczy 11 radnych, nieobecni radni to:  

1. Sylwia Przedwojewska 

2.  Piotr Lesiński 

3. Jędrzej Wasiak Poniatowski    

4. Stanisław Tadrak 

                                                                                     Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu 

Lista obecności gości zaproszonych  

                                                                                     Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu 

 

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

Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – pismo z dnia 02.01.2018  

skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wykonania asfaltu na drodze ul. 1 

Maja nr 3, 4b, 5, 5a, 5b. 

                                                                                    Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – kolejne pismo jest do wiadomości Rady 

Gminy skierowane do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego przez Wójta Gminy Janowice 

Wielkie Kamila Kowalskiego . 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – pismo do wiadomości z dnia 

10.01.2018 do Starostwa Powiatowego Wydział Dróg Powiatowych dot. naszego pisma w 

sprawie zjazdu z dz. nr 366/15 obręb Komarno, na drogę powiatową 2749D. 

                                                                                     Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- pismo z dnia 5.01.2018 od Pana 

Włodzimierza Soleckiego o nadesłanie kopii nagrania audio z XXXIV sesji Rady Gminy a 

także protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z prośbą mieszkańca komplet 

materiałów został przesłany. 

 

                                                                                     Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – kolejne pismo LGD Partnerstwo Ducha 

Gór w sprawie możliwości uczestnictwa na sesji Rady Gminy 

                                                                                    Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu 

  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – kolejne pismo z dnia 

08.02.2018 Z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w sprawie dofinansowania do 

zakupu sprzętu transportowego w ramach akcji „Sponsoring” 

 

                                                                                    Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu 

 Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, kolejne pismo kierowane do Pana Ryszarda 

Rzońcy przedsiębiorcy firmy „Kama” w Mysłakowicach w sprawie wykonywanych usług 

zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Janowice Wielkie, w sezonie 2017 / 2018 – 

Umowa Nr 01/ZUD/101/2017 z dnia 16.10.2017. 

                                                                                     Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota, - kolejne pismo z dnia 

15.02.2018 roku z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie dofinansowania 

zakupu średniego samochodu gaśniczego w 2018. 

 

                                                                                     Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - kolejne pismo wysłane do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ Wrocław Rejon w Legnicy dot.: lustra sferycznego 

na drodze krajowej nr 3 w Radomierzu. 

                                                                                   Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu 

Kolejne pismo skierowane do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Wydział Dróg 

Powiatowych dot.: wykonania prac na drodze powiatowej 2749D w miejscowości Komarno, 

oraz na drodze powiatowej 2738D w Trzcińsku 

                                                                                   Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu 

 

Ponadto radni otrzymaliście jeszcze dwa pisma tj.: pismo wg rozdzielnika na temat średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017rok. Drugie pismo to ugoda 

zawarta w Jeleniej Górze w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp/ z o.o. a Gminą Janowice Wielkie w sprawie spłaty 

długu, który powstał. 
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                                                                           Załącznik Nr 12, 13 do niniejszego protokołu 

Wpłynął jeszcze wniosek dotyczący powołania Rady Seniorów w Gminie Janowice Wielkie 

będziemy omawiać go przy podejmowaniu uchwały tj. w pkt. 7.2 

Dyskusja 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – odnośnie pisma skierowanego do firmy ”Kama” czy Urząd 

Gminy dostał odpowiedź tej sprawie. O ile tak to proszę o zapoznanie nas z tą odpowiedzią. 

Odp. Wójt – nie dostaliśmy. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – mamy tutaj pismo podpisane przez mieszkańców ulicy 1 

Maja. 28 grudnia 2017 roku na sesji Rady Gminy był poruszany temat dofinansowania remontu 

tej ulicy, który został zdjęty z uwagi na pilniejsze inwestycje planowane w tym roku. 

Wspomniał Pan Wójt, że kolejne pismo wpłynęło do Urzędu Gminy wyrażające niepokój 

mieszkańców, że bardzo pilna potrzeba jest wykonania tej inwestycji. To pismo jest z 2.01.br 

rozumie, że jest jeszcze wcześniejsze były pisma w tej sprawie. Odp. Wójt - średnio od kilku 

lat, co rocznie takie pismo wpływa. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Ad.4.  Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od dnia  28.12.2017 

– 28.02.2018 Wójt Gminy Kamil Kowalski -  

 

Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne: 

- z urbanistą Wołoszka: podpisaliśmy umowę na wykonie plan miejscowego Mniszkowa do 

września za 25 tys. zł + Vat; urbanista-architekt Godlewski wykona plan miejscowy dla 

Radomierza-okolic szpitala za 9, 6 tys. zł brutto do listopada; nowy plan miejscowy Komarna 

funkcjonuje od 30 stycznia br. 

- wydaliśmy decyzję o lokalizacji celu publicznego – powstanie nowa linia transformatorowa 

Tauron k. stawu przy drodze na Przełęcz Karpnicką, co pozwoli zbroić działki w tym obszarze 

- złożone zostały 3 wnioski o wykup lokalu gminnego z bonifikatą 

- czekamy na ujawnienie starego browaru z Miedzianki w ewidencji Starostwa Powiatowego i 

wystawiamy na sprzedaż ( są pytania o ta nieruchomość) 

- przetargi w Miedziance odbyte do tej pory brak zainteresowania na mieszkanie w Miedzianka 

5, byłe kino (po 2 przetargu, brak zainteresowania) 

Inwestycje:  

- kolizja energetyczna na działce przedszkolnej na Wojska Polskiego nr 515/31: wydaliśmy 

decyzję o lokalizacji celu publicznego, projektant energetyki stara się w tym momencie o 

pozwolenie na budowę dot. realizacji swojej koncepcji- zgodnie z umową czas jest do  31.3.br. 

- dokonaliśmy wyboru projektanta architektonicznego przedszkola: przy rozmowach 

przygotowawczych stwierdziliśmy, że zrobiliśmy pytania ofertowe. Przekroczyło nasze 

wszelkie oczekiwania zainteresowani tym zapytaniem 22 ważne oferty blisko 6 ofert po 

terminie tez zostało złożonych. Dogrywamy zapisy z wykonawcą z firmą AP Projekt z Lubania 

za 39 tys. brutto, Stawił się jeszcze na naszych negocjacjach i rozmowach dot. terminu 

możliwości. Zgodnie z umową, która na dniach podpiszemy do końca czerwca zakończy się 

projektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.   

- trwają przygotowania do konkursu UMWD na kolejne dofinansowanie stadionu w posiadaniu 

GLKS: wystąpimy o jeszcze 23 tys. dofinansowania (50 %), do 12.03: na termomodernizację 

obiektów i doposażenie urządzeń. ( piłko-chwyty)  

- wskazaliśmy, jako ostateczną, jako zadań do realizacji ze środków powodziowych w DUW; 

1. Partyzantów, 2. Chłopska mur oporowy, 3.  dach biblioteki w Trzcińsko. 

- przygotowujemy zapytanie ofertowe, dot. wymiany hydrantów w szkole 

- złożony został projekt o dofinansowanie ministerialne w ramach projektu Otwartej Strefy 

Aktywności w Komarnie ( wspólna budowa placu zabaw) 
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Sprawy gospodarcze: 

- dwie małe awarie wodociągu w Miedziance: 1 tydzień, dowóz wody beczką; ponadto 2 małe 

awarie oraz 2x usuwanie skutków włamań do stacji uzdatniania wody i do zbiornika ciśnień w 

Miedziance 

- zamontowane zostały lampy ledowe przy świetlicy ( parking) w Trzcińsku i lampy na 1 Maja 

33 (przeniesionej z Zielonej Doliny), uzupełnione są kierunkowskazy w Komarnie 

- odmalowanie pomieszczeń w aptece 1 Maja 25 (po zalaniu) 

- wymodelowany został słupek znaku drogowego.: przejście dla pieszych przy torach w 

Janowicach Wielkie. 

- zamontowana została telemetria i kontrola poziomu wody na dolnym pierwszym zbiorniku w 

Komarnie 

- naprawione zostały naszymi siłami dachy obiektów wspólnotowych: 1 Maja 35, Demokratów 

7, domontowanie grzejnika do Sali OSP  

- remont świetlicy Rudawy: nowa instalacja wodna i kanalizacyjna i prądowa. Trwają prace 

przy remoncie kuchni. ( malowanie) 

- dokonaliśmy rozpytanie z udziałem Caritas dot. pojemników na odzież (jeszcze trwa) Nawet 

PCK nie jest wstanie zadbać o wygląd. 

Sprawy społeczne: 

- zakręcona została woda korzystającemu bez umownie dłużnikowi zalegającemu za wodę z 

Komarna ok. 4 tys. zł: samowolnie odkręcił wodę i zużywa ją dalej (zaślepimy przyłącze). 

Przyszedł dłużnik, podjąć rozmowy po zakręceniu. Na wszelkie pisma, wezwania przed 

sądowne próbował dopiąć ugodę. Stanęło na zapłaceniu 2 tys. zł i rozłożenie pozostałości na 

raty. Natomiast dnia kolejnego miał się stawić, ale niestety nie przybył. Wysłani pracownicy 

na miejsce stwierdzili, że woda znowu samowolnie została odkręcona.  Na posesje nie mogli 

wejść, ponieważ posesja była bardzo mocno ogrodzona łańcuchami i zamknięta.   Jeżeli to się 

nie zmieni to będziemy musieli dokonać odcięcia między drogą a ogrodzeniem posesji 

prywatnej.  

- podpisana została umowa z weterynarzem Skurniakiem na opiekę weterynaryjną (na 

warunkach jak dotychczas) 

- w miedzy czasie już 3 psy w styczniu i 1 pies w lutym odstawione do schroniska; przy tej 

okazji trzeba wspomnieć: zmarł (po krótkiej ucieczce) pies Iwan z oczyszczalni, (na którego 

kupowaliśmy karmę, zapas karmy przekazany do schroniska wraz z karmą od szkoły) 

-odbyła się kwalifikacja wojskowa ogłoszona: 15 osób z rocznika 1999 (tym razem bez kobiet) 

z naszej gminy  

- za kwotę 8217 zł Gmina Janowice Wielkie podpisała z wyłonioną w postępowaniu ofertowym 

firmą Serwis Samochodowy Spółka z o.o. (dotychczasowy przewoźnik na linii Janowice 

Wielkie – Jelenia Góra), umowę o dofinansowanie przewozów zbiorowych na trasie Trzcińsko 

– Jelenia Góra przez Janowice Wielkie. Odjazdy z przystanku Trzcińsko Krzyż (przy drodze w 

kierunku PKP) będą miały miejsce w dni robocze w godzinach 5.00; 6.20; 7.00; 10.40; 12.23; 

14.32; 16.32 kolejne przystanki to: ·Trzcińsko Kościół – Trzcińsko 41 - Trzcińsko 26 – 

Trzcińsko 15 – Janowice Wielkie Dino – Janowice Wielkie PKP – i dalej przez Radomierz w 

kierunku Jeleniej Góry. 

Kursy powrotne w dni robocze z przystanku Jelenia Góra 1 Maja Tunel w kierunku Radomierz 

– Janowice Wielkie – Trzcińsko w dni robocze w godzinach 6.00; 10.15; 11.50; 14.10; 

16.10Cena biletu jednorazowego na trasie Trzcińsko – Janowice Wielkie wynosi 3, 00 zł. Cena 

biletu jednorazowego na trasie Trzcińsko – Jelenia Góra wynosi 5, 50 zł. 

Cena biletu miesięcznego na trasie Trzcińsko – Jelenia Góra 150, 00 zł.; 100,00 zł. ulgowy 

Bilety jednorazowe do nabycia bezpośrednio u kierowcy. Bilety miesięczne do nabycia w 

Jeleniej Górze przy ulicy Sobieskiego 6 (punkt ksero poniżej przystanku Podwale w stronę 

Cieplic) w dni robocze w godzinach 8-16. 
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Umowa została zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2018 r. i ma charakter pilotażowy. W 

przypadku braku rentowności realizowanych przewozów wykonawca usługi może po tym 

terminie wprowadzić zmiany w ilości i rozkładzie kursów lub odstąpić od dalszej kontynuacji 

opisanych przewozów. Będziemy się przyglądać tej sprawie. 

- likwidacja sklepu w Radomierzu 31 grudnia- naprzeciw Wieży w Radomierzu. 

 

 

Środowisko: 

- odbyły się 2 przetargi dotyczące zagospodarowanie śmieci: KCGO, przy czym ceny wzrosły 

o ponad 10%.( zależnie od ilości ton.). Jeszcze Lubawka jest wpisana, jako to wysypisko śmieci 

gdzie Gmina Janowice Wielkie może swoje odpady komunalne wywozić.  

- przygotowujemy unijny przetarg na odbiór i transport śmieci- w piątek do zawieszenia; ( nie 

wiem czy utrzymamy ta dotychczasową stawkę) 

- złożyliśmy wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu; w roku bieżącym planowane 6 

lokalizacji (w tym 1 wspólnota z udziałem gminy) w sumie na 10 tys. zł 

-odbyły się przy współudziale gminy spotkania dla mieszkańców dot.: instalacji. fotowoltaiki 

(też wystąpimy o ofertę dla gminy) 

Oświata i sport: 

- zamknięty i zakończony konkurs na realizację zadań publicznych dot. sportu: w tym roku 3 

podmioty na 5 tys. umowa z OSP na 2 imprezy, UKS na piłkę siatkową 19 tys., GLKS - 41 

tys. zł. 

- ruszył i rozpoczął funkcjonowanie projekt równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji w 

ramach ZITAJ. Już trwają zajęcia logopedyczne, wyrównawcze dla dzieci uzdolnionych 

laboratoria itd. Realizuje go 16 nauczycieli. Opracowana została lista zakupów na sumę 150 

tys. zł.  Do końca marca ta lista zakupów winna być zrealizowana z pracownia komputerową- 

przekazane i zainstalowane w szkole 

- udało nam się uzyskać dofinansowanie dla animatorów Orlika – 1100 zł miesięcznie w 

sumie na obu animatorów. W związku z tym Orlik musi rozpocząć działalność od marca.  

Kadry: 

-zakończony został nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu: J. Kusz (9 osób) zatrudniona. 

od początku lutego 

-brak programu w tym roku robót publicznych i jest brutalna zmiana zasad robót 

interwencyjnych prowadzonych przez PUP, które stały się mało atrakcyjne finansowo i raczej 

nie będziemy korzystać, a przynajmniej nie tak ochoczo (mniejsze dofinansowanie, wydłużenie 

okresu zatrudnienia po programie, warunki wiekowe i niskiego wykształcenia) 

Promocja gminy: 

-odbył się kolejny spektakl charytatywny na potrzeby seniorów: 3, 4 tys. zł (na stół biesiadny, 

naczynie kuchenne, materiały na warsztaty). Dziękuje za udział i uczestnictwo. 

- funkcjonuje i rozwija się idea kolejnej imprezy Miedzianka Fest. W ramach weekendu 24-26 

sierpnia: jeszcze więcej nowych atrakcji przygotowuje F. Springer, a my po raz kolejny 

partnerujemy 

Wizyty, spotkania: 

- mieszkańcy, a ponadto: LGD Podgórzyn (udział sekretarz), grupa seniorów tworzących GRS, 

Karkonoski Klaster Energii, Złote Gody: pp. Kropielniccy i Trzęsalscy, WFOŚ, KCGO, Sudety 

2030, F. Springer dot. Miedzianka Fest, P. Tuła dot. sprzątania Bobru i strzelnic, spotkanie 

noworoczne pracowników, M. Janicki- fotograf, Roko i p. Chorąży dot. transportu 

publicznego., finał WOŚP, posiedzenie wyjazdowe Komisji Rady Powiatu w Radomierzu 

Otwarcie dyskusji  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski - pierwsze 

pytanie odnośnie przedszkola.  Przy składaniu oferty pracownia projektowa składała swoja 

koncepcje. Bo w przetargu nie była określona koncepcja ( kształtu przedszkola). 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – nie, składali i nie była wymagana koncepcja. Zgodnie z 

sugestiami państwa radnych, będziemy starali się w krótkim aczkolwiek mocnym okresie 

działania wspólnie wypracowywać. Na spotkaniu z firmą, z, którą podpisaliśmy umowę 

przedstawiciel tej firmy powiedział, że będą się musieli mocno przypatrzyć terenowi naszym 

wymogom. Mocno nacisk kładliśmy na racjonalno-wydatkową budowę, a później w 

utrzymaniu całości budynku. Nie został zanegowany przez wybranego wykonawcę koncept 

budynku piętrowego. Będziemy o tym rozmawiać.   

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, odnośnie 
spotkania odnośnie klastry energii, czy są jakieś propozycje przyłączenia się. 
Wójt Gminy Kamil Kowalski – propozycja wstąpienia do tego klastra energii, będziemy 

chcieli państwu na następnej sesji przedstawić taki, projekt uchwały z propozycją przystąpienia.  

Będziemy chcieli państwu zaproponować wizytę przedstawicieli z Kostrzycy, którzy również 

są w tym klastrze. Wraca temat z przed roku, kiedy ten temat – klaster zaczynał się zawiązywać. 

Na chwilę obecną jest to bardzo optymistyczna idea i zamierzenie, że oszczędność na przesyle 

itd. Na chwile obecna w tym klastrze jest Szklarska Poręba, Jelenia Góra, Tauron oraz kilka 

przedsiębiorców prywatnych 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, - nie 

spotkanie w WFOŚ dotyczyło innego tematu.  Natomiast czy jakieś nowe programy niskiej 

emisji. Czy kolokwialnie przebija się dyskusja? Czy to, co było kiedyś i więcej nic? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – w dniu spotkania nie było żadnej nowej propozycji. 

Po raz kolejny nowemu Prezesowi po raz pierwszy przedstawiłem problematykę związaną z 

całościowym podejściem do zaopatrywania w energię. Np.: gazyfikację małych miejscowości. 

Prośbę tego typu, że może by rozważyli możliwość, jakiego dofinansowania i żeby gminy 

współ partycypowały w zadanie, które nie jest zadaniem na chwilę obecną. Ja jestem 

zwolennikiem tego i o wiele szybciej będziemy wstanie zawalczyć z ta niską emisją, która ma 

bardzo dobra klasę, mimo negatywnego wydźwięku od roku czy dwóch lat. Jeżeli będziemy 

mieli możliwość dostarczenia na dużą skalę energii, która jest wstanie ogrzać nasze domy 

zewnętrznie. Zgodzili się pozostali zaproszeni Wójtowie i Burmistrzowie, że udaje się powoli 

przekonać ludzi, że gaz ziemny jest stosunkowo tanim a na pewno porównywalnym paliwem 

do pellet czy eko-groszku czy innych paliw stałych. Potrzymane jest rozwiązanie wymiany 

kotłów. Z dużą wstrzemięźliwością odzywali się Wójtowie i Burmistrzowie tych gmin 

mniejszych, które zgłaszały problemy z wodą, ale o tym temacie już rozmawialiśmy. Na koniec 

poproszono nas o przedstawienie pomysłów z reforma dofinansowania. Zgłaszaliśmy również, 

ze nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem forma pożyczki udzielanej z WFOŚ, ponieważ są takie 

gminy, które nie stać na to żeby we własnych wskaźnikach zaciągnąć zobowiązanie 

pożyczkowe czy kredytowe. Natomiast, co z tego będzie realizowane i w jakiej formie to trudno 

odpowiedzieć. 

Radny Dariusz Podkański - miał Pan spotkanie w sprawie projektu „Sudety 20-30” 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – na spotkaniu została przedstawiona 12 osobowa rada 

projektowa. Podpisali przystąpienie ci, których nie było na spotkaniu – doprecyzowanie. Dużo 

planów wypowiedzianych przez wiodącego lidera Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Będzie rada 

przystępować do określenia zasad, co, do których będzie miała wpisana ta strategia „Sudety 20-

30”). Spotkanie takie pod pracę i pokazanie, że to funkcjonuje. 

Radna Iwona Niedźwiedziska - odczytał Pan ogłoszenie odnośnie wznowienia linii 

przewozowej. Taka mała korekta. Ta linia przez Trzcińsko to nie jest wznowienie linią gdyż 

przebiega całkowicie w inny sposób niż dotychczas. To są nowe przewozy i tak powinno się o 
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tym mówić. Odp. Wójt - dziękuje. Już się burza rozpętała i co dla niektórych nie pasują 

godziny odjazdu i przyjazdu.  

Radny Dariusz Podkański – najważniejszy kurs to5 i 6 rano 

Odp. Wójt - myślę, że będzie obciążenie tych linii i, że będzie się opłacało wykonawcy jeździć.  

Radna Iwona Niedźwiedziska – to nie dotyczy tylko osób pracujących, ale też jadące do 

urzędu, lekarza itd. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - mówił Pan o mieszkańcu Komarna, który 

korzystał z wody bez umowy. Czy ta sprawa została zgłoszona na policję? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na policje nie. Natomiast jest wszczęte postępowanie sądowe. 

Mecenas Janusz Konkol –jest to postępowanie z wykroczeniem. Został skierowany wniosek. 

Kwestia samej kary to ona nie jest wysoka. Domagamy się również nałożenia kary 

(dodatkowej) wysokiego odszkodowania zryczałtowanego. Sytuacja zmieniła się dzisiaj w tym 

sensie, że ten Pan zgłosił się i zawarł ugodę z Gminą i wpłacił 2 tys. zł odszkodowania za ta 

wodę, która pobrał. Pozostała należność wyliczona spłacana będzie ratalnie. Być może, że Sąd 

najprawdopodobniej weźmie to pod uwagę, ale jaki będzie rezultat trudno powiedzieć. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - problem polega na tym, że jest to działka, na której swoja bazę 

miała firma Inko bud i wszystko wskazuje na to, że przyłącze i wpięcie dokonali oni właśnie. 

W momencie kontroli na Komarnie wyszło, że jest licznik i ma nabite ilości. Pan zaczął się 

tłumaczyć, że Inko bud mu nie zapłacił. Niestety to nie Inko bud jest właścicielem tej 

nieruchomości.    

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - mówił Pan, że w KCGO będzie wzrost 

około 10% a jak się to dokładnie przełoży na finanse.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, w jakiej ilości 

będziemy śmieci oddawać. Sumarycznie, jeżeli byśmy utrzymali ten tonaż i podział na 

poszczególne odpady, które miało miejsce w 2017 roku to około 8-10 tys. zł w skali roku. Tego 

nikt nie jest w stanie przewidzieć. Powrót do uchwały śmieciowej ( kompostowniki).  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mówił Pan o strzelnicy. Na czym to ma 

polegać i czyj to pomysł.?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Byłego Ministra Macierewicza. Program budowy strzelnic 

sportowych. Mamy na terenie gminy prężną jednostkę zajmującą się strzelectwem sportowym. 

Zarówno z broni pneumatycznej, broni palnej czrnoprochowej , ASG, Na, które trzeba posiadać 

zezwolenia. Przyszedł przedstawiciel pytając o tereny, które proponuje Gmina. Z takim dużym 

niepokojem odbyłem to spotkanie. Natomiast jedynym terenem, który obszarowo byłby w 

stanie sprostać wymogom ministerialnym, tj. teren w Radomierzu ( po byłej piaskowni). 

Program przewiduje to, że gmina ma zapewnić za darmo teren minimum 1 ha na 

zorganizowanie całości torów strzelczych. Pieniądze na strzelnicę zgodnie z zamysłem byłego 

ministra miałoby dawać Ministerstwo. Utrzymanie i eksploatacja i bezpieczeństwo miałoby 

być przekazane w ręce pozarządowej jednostce zajmującą się tą działalnością. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Dobrze dziękuję. Mówił Pan w 

sprawozdaniu międzysesyjnym o pracy, jaka Pan wykonał, natomiast zabrakło mi jednej rzeczy 

a mianowicie spotkanie, na, którym Pana nie było. A właściwie może i Pan był tyle, że na 

samym końcu. Chodzi mi o spotkanie z radymi powiatowymi odnośnie remontu drogi w 

Radomierzu i Janowicach. Było pismo, które dystrybuowałem do wszystkich Radnych gdzie 

część radnych uczestniczyła w tym posiedzeniu. Proszę mi powiedzieć taką rzecz, co Pana 

zatrzymało, jakie ważne obowiązki, że nie był Pan na tak ważnym spotkaniu, a właściwie 

przybył w trakcie zamykania posiedzenia. I dlaczego jak już posiedzenie zostało zamknięte 

wraz z radnymi powiatowymi udaliśmy się na ta drogę, dlaczego Pan wtedy nie uczestniczył w 

dalszej części tego spotkania? Proszę o wyjaśnienie. 
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Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie czuje się zobowiązany, aby Panu wyjaśniać, ale zrobię 

wyjątek i powiem Panu.  Panie Przewodniczący o tym spotkaniu zarówno ja jak i państwo 

dowiedziałem się praktycznie trzy dni przed spotkaniem. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Tydzień wcześniej. 

 Wójt Gminy Kamil Kowalski - Ja miałem dużo wcześniej zarezerwowany temat z 

omówieniem w całości zapytania ofertowego i działań z przygotowaniem działań, zapytania na 

projektowanie przedszkola w Janowicach Wielkich. Całość tematu i wszelkie potrzeby i 

zgłoszenia, które dotyczą tej drogi miałem uzgodnione i przekazane Zarządowi Powiatu i 

projektantowi wówczas niejednokrotnego spotkania i nie jednokrotnych działań. Spotkanie 

miało miejsce po pomiędzy KB powiatu a zaproszonymi również radnymi Gminy Janowice 

Wielkie gdzie uczestniczyliście państwo nie wszyscy.  Natomiast dosyć sporą grupą i uważam, 

że to było miejsce żeby radni pomiędzy radnymi wymienili sobie opinie. Natomiast nie 

widziałem najmniejszej potrzeby żeby po raz kolejny omawiać coś, co zostało wyartykułowane 

podczas spotkań słownych moich z Zarządem Powiatu moich z projektantem. Zaznaczone 

zostało na projektach i wskazane. Zostało przedstawione w formie pisemnej. Tyle mojej 

odpowiedzi w temacie. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – w woli sprostowania. Pismo na spotkanie 

dostaliśmy zarówno ja jak i Pan tydzień wcześniej a nie trzy dni. Kolejna rzecz, co mnie 

zbulwersowało to, dlaczego nie zostało wcześniej włączone ogrzewanie, kiedy wszedłem na to 

spotkanie Radni pytali mnie, – dlaczego tutaj jest tak zimo? Panie Wójcie kolokwialnie mówiąc 

zimno było jak w psiarni. Wszyscy wiedzieli, że spotkanie się odbędzie, i nagle spotkanie 

bardzo ważne w Naszej gminie odbywa się w warunkach… delikatnie nazwijmy to „mało 

komfortowymi”. co stanęło na przeszkodzie by odpalić ogrzewanie wcześniej?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ogrzewanie było odpalone dzień wcześniej popołudniu. 

grzejniki były włączone na max i jak zapewniał mnie pracownik dogrzały do temperatury, jakiej 

dogrzały. Zapewniliśmy również ciepłe napoje kawę, herbatę, wodę, o których mowy nie było. 

Z Panem Przewodniczącym Komisji Powiatowej przekazał informacyjnie, ze maksymalnie 40 

minut tyle to potrwa. Byliśmy przekonani, że całą noc i ranek wystarczy żeby tą salę dogrzać. 

Okazuje się, że nie było tam ciepło.  Trudno żebym dla 45 minut ogrzewał przez trzy czy cztery 

dni pomieszczenie i brał na siebie odpowiedzialność za to, że akurat teraz Powiat ma remonty 

wszędzie u siebie, rozgardiasz i bałagan zadymę i nie są w stanie się nigdzie spotkać. Natomiast 

ustalenia z Przewodniczącym komisji powiatowej wyglądały tak: pól godzinki do 45 minut, 

nawet nie było mowy o kawie czy herbacie. Nikt nie miał pojęcia, że posiedzenie będzie trwało 

aż tak długo. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Ja pozwolę sobie wątpić. Na tej sali 

mieliśmy kilka razy sesję i były spotkania i odpalenie grzejników dzień wcześniej dawało 

ciepło. Poza tym mówił Pan, ze wielokrotnie Pan się spotykał z ludźmi z powiatu i zarządem 

powiatu. Tylko, że jak sam Pan napisał w swoim piśmie, że całość wnioskowanych przez 

Gminę Janowice Wielkie została odrzucona.  I właśnie po to myśmy się tam spotkali żeby to 

nie było to odrzucone. To spotkanie było bardzo ważnym spotkaniem. Ustaliśmy dużo fajnych 

merytorycznych rzeczy. Po prostu przykro. Przykro, że nie był Pan w stanie się tam pojawić na 

tym spotkaniu – tyle ode mnie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – No cóż jest mi niezmiernie przykro, że jest Panu przykro. 

nie było to zamierzone panie przewodniczący, żeby sprawić Panu przykrość. Jeszcze 

odnośnie ogrzewania. To nigdy w styczniu tam nie było sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Panie Wójcie ja nie mówiłem tylko o 

sesjach, ale i o innych spotkaniach odbywających się na wieży. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski, – Jeżeli jest odpłatnie wynajmowana wieża to odpowiednio 

wcześniej czy tam sołtys czy pracownik to ktoś szedł odpalać te grzejniki wcześniej. 
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Natomiast, jeżeli będzie w przyszłości coś robione na wniosek zewnętrznych, czy to instytucji 

czy to Rad będziemy starali się nagrzać to pomieszczenie. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Najzwyczajniej w świecie, że tak 

powiem, wypadliśmy blado – nie postaraliśmy się.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - blado Panie Przewodniczący to wypadliśmy wtedy na sesji 

odnośnie dofinansowania drogi przez Trzcińsko i walki o 25 tys. zł z 50 tys. Gdybyśmy wtedy 

wyszli z twarzą to może dzisiaj podejście powiatu i zarządy byłaby inna.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – w tym momencie zachowuje się Pan jak 

przedstawiciel Powiatu, nie jak przedstawiciel Gminy Janowice Wielkie. 

Radna Iwona Niedźwiedziska - odnośnie wypowiedzi Pana Przewodniczącego. Pan Wójt, 

rozumie nie mógł znaleźć czasu na taka ważną sprawę, ale był pracownik Pan Chrząstowski. 

Dlaczego on nie uczestniczył w objeździe ( wyjście w teren?. Po zakończeniu wyszedł. Mam 

takie wrażenie, że Panom nie zależy na tej drodze. Niestety Pan powinien reprezentować nas 

wszędzie i walczyć o nasze dobro dla naszych mieszkańców. Pana nie ma pracownika 

również a radni poświęcają swój wolny czas. Kto tu jest zatrudniony? Wy jesteście na pensji, 

czy radni, którzy pełnia funkcję społeczna? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na interwencje osób, które pracują w powiecie i jeżeli raz 

czy drugi raz zostało pokazane to trzeci raz pokazywanie tego samego w mojej ocenie jest 

bezsensowne. Państwo macie swoją opinie a ja mam swoją.  

Przybyli policjanci. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota - wspominał Pan, że rozpoczęły się 

przygotowania do Miedzianka Fest – drugiej edycji. Jaki będzie udział w tym? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - doprecyzowujemy to na razie.    Postaramy się od strony 

Urzędu wszystkiemu sprostać.   W ramach weekendu 24-26 sierpnia: jeszcze więcej nowych 

atrakcji przygotowuje F. Springer, a my po raz kolejny partnerujemy 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota – czy Gmina będzie miała tam 

swoje stanowisko. Odp. Wójt - uważam, że tak.  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota – czy są jakieś wstępne zapytania 

odnośnie Browaru. Odp. Wójt - były zapytania skierowane tylko do pracowników.  Nie było 

nikogo u mnie z pomysłem. Traktuje to na razie z dużą dozą nieśmiałości tak samo jak były 

zapytania o budynek byłego kina. Na razie nikt nie jest zainteresowany.  Jeżeli chodzi o 

Miedziankę to bardzo duży temat jest zaawansowany z projektami i pozwoleniami na budowę 

Odp. Sekretarz- jest projekt budowlany dot. rezydencji ( klubo- kawiarnia + noclegi) w 

Miedziance. Jest to mieszkaniec z Warszawy. Odp. Wójt – trwa w starostwie powiatowym w 

wydziale geodezji temat związany z wykazaniem tego budynku, ponieważ okazuje się, że nie 

ma go w ogóle na mapach. Nie funkcjonuje w ewidencji. 

Radna Anna Skotarek – chciałbym zapytać czy odbywała się kontrola na przełomie grudnia 

- lutego w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnej w Komarnie. Odp. Wójt – nie było. 

Wrócimy w okresie wiosennym. W TYM czasie zamontowaliśmy pływaki, które będą 

zabezpieczały przed wylewaniem wody ze zbiornika dolnego. 

  

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota -odczytała informację o podjętych 

uchwałach na XXXIV sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gmina w dniu 28 grudnia 2017r podjęła 

6 uchwał.  

                                                                                                    Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu 

 

Ad. 6.  Sprawozdanie z wykorzystania środków z LGD Partnerstwo Ducha Gór   

Anna Gomułka - ( zapis w skrócie) na wstępnie chciałabym przeprosić, że nie przyjechała 

Pani Prezes niestety nie mogła, ponieważ miała pilny zaplanowany wyjazd służbowy. 
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Podejrzewam, że większość z państwa doskonale zdaje sobie sprawę, że Gmina Janowice 

Wielkie leży na obszarze funkcjonowania, LGD. Zanim omówię stan wdrażania stan strategii 

to powiem kilka słów w kwestii przypomnienia czyn jest ta lokalna strategia. Sama strategia 

mimo tytułu na lata 2014-2020(23) powstała w roku 2015. Sama realizacja strategii rozpoczęła 

się w roku 2016 i wtedy zostały ogłoszone pierwsze konkursy. My, jako grupa działania 

pozyskaliśmy najwyższą możliwą kwotę, jaką można było uzyskać na obszar, jeżeli chodzi o 

liczbę mieszkańców, jakie zajmujemy tj. 7 mln. zł. Zgodnie z rozporządzeniem połowa tej 

kwoty została przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości. 3,5 mln zł odgórnie w budżecie 

zostało zaplanowane w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.  2 mln. zł 

na podejmowanie działalności gospodarczej i 1, 5 mln zł na rozwój działalności gospodarczej. 

Największe zainteresowanie było w podejmowaniu działalności gospodarczej. Przy 

porozumieniu ze wszystkimi Wójtami, Burmistrzami na etapie pisania strategii, że po pozostałe 

środki mogą sięgać tylko organizacje pozarządowe………. Jeżeli chodzi o konkursy to my 

musimy otrzymać zgodę od Urzędu Marszałkowskiego. My ogłaszamy konkurs, miesiąc przed 

ruszeniem konkursu zawieszony jest na naszej stronie przez dwa tygodnie. Po przyjęciu 

wniosku ocenia rada LGD składająca się z 14osób 2 przedstawicieli z każdej gminy) 

Przedstawiciel gminy Janowice Wielkie –obecnie Alicja Kozak – Halota i Pani Natalia 

Poniatowska – Wasiak. Poprzednio Anita Pawłowicz.   Przy wypełnianiu wniosków 

pomagamy, doradzamy staramy się poprawiać, ale my nie dokonujemy oceny wniosków. W 

momencie, kiedy są oceniane wnioski z Gminy Janowice Wielkie mieszkańcy gminy będąc w 

radzie nie biorą udziału w ocenie ani w głosowaniu nad tymi wnioskami. Pani Ania Gomułka 

przedstawiła teczkę LGD. W roku 2016 udało nam się ogłosić dwa konkursy. Oba w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej na obszarze. Drugi już na istniejącej działalności. 

Przewidziana dotacja dla 15 podmiotów po 80 tys. zł. Przy konkursie drugim pula konkursu 

900 tys. zł. Z gminy Janowice Wielkie wpłynęło 5 wniosków. Najwięcej z obszaru Mniszków. 

Ostatecznie liczba podpisanych umów konkursu 1/2016 – podejmowanie działalności 

gospodarczej to 2 umowy podpisane.  Dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców.  

a jeden wniosek został odrzucony prze UMWD. Jeżeli chodzi o konkurs 2/2016 – rozwijanie 

działalności gospodarczej – wpłynął jeden wniosek również z Mniszkowa. Kwota nie została 

przyznana ze względu na braki formalne we wniosku.  W roku 2017 ogłosiliśmy dwa konkursy. 

Pierwszy na inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową – brak złożonych 

wniosków. Drugi konkurs – podejmowanie działalności gospodarczej- obecnie są w Urzędzie 

Marszałkowskim i dla tego nie mamy rubryki przyznana kwota. Do tej pory 8 złożonych 

wniosków i dwie podpisane umowy i mam nadzieje, że do półrocza się zmieni. Zostało 

przedstawione zestawienie wniosków złożonych przez wnioskodawców z obszaru gmin: 

Mysłakowice, Podgórzyn < Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska 

Poręba, Jelenia Góra. Jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i 

kulturową to był konkurs ogłoszony na infrastrukturę można było budować nową infrastrukturę 

lub przebudowywać istniejące. Do tego konkursu mogli tylko startować wyłącznie organizacje 

pozarządowe. które Często w porozumieniu z Gminą jest ta, że gmina zapewnia, że udzieli 

pożyczki ( tu uchwała Rady Gminy) organizacji pozarządowej z budżetu gminy. Refundacja w 

tym przypadku jest 100%. Czyli przy wydaniu 300 tys. zł, 300 tys. zł otrzymuje się powrotem. 

Kwota maksymalna ( górny pułap 300 tys. zł.).   W ramach tego konkursu Janowic Wielkich 

nie wpłynął ani jeden wniosek.  Natomiast z Karpacza 1, Kowary 1, Piechowice 1, Podgórzyn 

3, Szklarska Poręba 1. Przedstawiła również program rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

- na pozostała działalność LGD w celu aktywizacji społeczności lokalnych oraz wspierania 

rozwoju lokalnego prowadziło stałe i okazjonalne działania.  W 2017 roku odbyła się pierwsza 

edycja projektu dot. gminnych rad seniorów. Seniorzy decydują w ramach środków rządowych 

z aktywizacji osób starszych. Przedstawiła ogólny rezultat działania. Projekty z ASOS. Ilość 

tych spotkań i te inicjatywy, które zostały zrealizowane w ramach tego projektu i myślę, że 
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państwo również dzisiaj podejmą uchwałę powołania Gminnej Rady Seniorów w Janowicach 

Wielkich. Do tej pory Gminna Rada Seniorów powstała w Podgórzynie oraz w gminie 

Mysłakowice. Wczoraj została powołana w Szklarskiej Porębie. W ramach pozyskania 

zewnętrznych środków realizujemy program stypendialny z programu Agrafka Agory. Program 

dla uzdolnionej młodzieży z trudniejszej sytuacji finansowej, która pochodzi z naszego obszaru. 

W pierwszej edycji przyznaliśmy 7 stypendium, po jedną na każdą gminę.  Gminie Janowice 

Wielkie przyznano jedno stypendium. Teraz w 2017-2018 przyznaliśmy łącznie trzy stypendia. 

Nie wszystkie gminy się włączyły. Włączył się Karpacz, Mysłakowice Podgórzyn i Szklarska 

Poręba. Planowane konkursy. Podejmowanie działalności gospodarczej 800 tys. zł ( udzielamy 

doradztwa) Konkurs zaplanowany jest na pierwszą połowę maja. Ten sam termin dotyczy pkt. 

2 – rozwijanie działalności gospodarczej. Dostępna kwota to 833 524 tys. zł. ( Tutaj jest 

refundacja) Maksymalnie można stratować o 300 tys. zł. Dotacja może stanowić maksimum 

70% wartości operacji. Termin też pierwsza połowa maja o ile Urząd Marszałkowski wyrazi 

zgodę. Również w pierwszym półroczu będą inwestycje w infrastrukturę turystyczną, 

rekreacyjną, kulturową. Zostało 333 762.50. w ramach oszczędności. Maksymalna kwota 300 

tys. zł. Tutaj mogą startować organizacje pozarządowe tylko i wyłącznie, które są 

zarejestrowane i posiadają nr, w KRS.  Łączenie społeczne przez organizacje festiwalu Ducha 

Gór to jest projekt grantowy - taka specyficzna forma. Ogromne ryzyko i dużo pracy dla grupy 

Ducha Gór. Czyli my składamy wniosek na 300 tys. zł, który składa się z dziesięciu zadań, 

który jest realizowany przez dziesięć różnych organizacji pozarządowych. Pożyczkę na 

zrealizowanie tego grantu bierzemy my, jako grupa działania LGD.  Jest to duże ryzyko dla 

pięciu projektów grantowych. W ramach łączenia społecznego przez realizację festiwalu Ducha 

Gór będzie dotowanych dziesięć wydarzeń nowych na obszarze.( nowa impreza o nowym 

charakterze a nie imprezy cykliczne) Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i 

organizacji - rozegrają się w maju.  Tutaj jest po 10 inicjatyw na wzmocnienie kapitału i na 

zachowania dziedzictwa kulturowego. Po 20 tys. zł na organizację. Zachęcamy ( zakup strojów, 

warsztaty, konserwacja lwa) Inwestycje w drugiej połowie kwietnia. Jeżeli chodzi o drugi 

półrocze to są dwa kolejne projekty, czyli wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD 

–projekt grantowy - maksymalna kwota dofinansowania dla beneficjenta 50 tys. zł. Drugi to 

inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturową – projekt grantowy. 

Maksymalna kwota to 42 857, 00 zł.   

  

                                           Obszerne sprawozdanie Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu 

Dyskusja 

Sołtys wsi Komarno Kinga Milancej - organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia. 

Chodzi mi o kwestie pożyczki. Czy ona miałaby być od gminy na te działania? 

Przedstawicielka LGD Partnerstwo Ducha Gór -Anna, Gumułka - jeżeli myślicie państwo 

o swojej gminie to warto zaznaczyć, że Gmina Janowice Wielkie to była pierwszą gminą u nas. 

Na te działania społeczne nie byłoby do zdobycia 3, 5 mln zł tylko 2/3 z tej kwoty, bo tyle 

wynosi dotacja – wkład krajowy. Wkład Gminy zostałby od tego odliczony. My chcąc 

efektywnie więcej pieniędzy włożyć w region musieliśmy zdecydować się na tą decyzje 

organizacje pozarządowe. Naprawdę jesteśmy wdzięczni gminą, że się zgodziły. Nie we 

wszystkich lokalnych grupach, gminy chciały się na to zgodzić. U nas wszystkie gminy się 

zgodziły i mamy więcej pieniążków dla naszego regionu.  

Sołtys wsi Komarno Kinga Milancej - stowarzyszenie podpisuje jakieś porozumienie z 

gmina. Jak gmina pożycza stowarzyszeniu te środki w momencie realizowania projektu? Odp. 

A? Gomułka dotacja zwracana jest gminie. Odp. Wójt- obowiązkowy zapis w budżecie 

gminy. Ponadto muszą być określone warunki pożyczki i warunki spłaty pożyczki. Pożyczka 

musi być spłacona w danym roku kalendarzowym.  
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – podziękował za wyczerpujące 

przedstawienie t5ego zagadnienia. 

  

 Przerwa 12:30-12-35 

 

Ad. 7.  Podjęcie uchwał  

 

 7.1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2018 rok 

 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – projekt uchwały dokładnie był już analizowany przez 

KB i dzisiaj przedstawię państwu projekt uchwały wraz z naniesionymi autopoprawkami.  

1.W związku z pismem Ministerstwa Finansów informujących o ostatecznych kwotach 

subwencji oświatowej na 2018 rok zwiększa się plan dochodów na część oświatową subwencji 

ogólnej o kwotę 79.184,00 zł i przeznacza w tej samej kwocie na planowane podwyżki dla 

nauczycieli  

2. W związku z pismem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o uruchomieniu środków przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania 

przedszkolnego i podziale tych środków zwiększa się plan dochodów na dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 18.160,00 

zł (i przeznacza w tej samej kwocie na opłaty za przedszkola za dzieci uczęszczające do 

przedszkoli poza terenem gminy  

3. W związku z aktualizacją rejestru wymiarowego podatku od nieruchomości i składanymi 

deklaracjami za rok 2018 zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych o kwotę 10.300,00 zł) i o kwotę 50.700,00 zł plan dochodów z tytułu podatku 

od nieruchomości od osób prawnych. Największy podatnik od osób prawnych firma Schneider. 

Dodatkowo odeszło nam 6 osób prawnych z podatku od nieruchomości. Oddana hala 3 tys. m/2 

w firmie Schneider oraz został wybudowany zbiornik p poz.. Gdzie wartość budowli 

podlegający opodatkowaniu wzrosła o ¼. ( wzrost około 100 tys. zł podatku) 

4. W związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie 

zadania „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej realizowana w wariancie 

podstawowym – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Komarno” z FRKF zwiększa się 

plan dochodów o kwotę 23.500,00 zł) i przeznacza je powiększone o środki własne w 

wysokości 10.100,00 zł na realizację tego zadania - zwiększenie wydatków majątkowych o 

kwotę 33.600,00 zł 

 5. W związku z planowaną realizacją projektu z programu Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska w ramach Funduszu Mikro projektów Nysa „Razem dla rozwoju ruchu turystycznego” 

– budowa skwerku wraz z infrastrukturą dodatkową w Janowicach Wielkich zwiększa się plan 

dochodów o kwotę 132.006,00 zł z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i o kwotę 7.765,00 zł z budżetu Państwa i przeznacza na realizacje tego zadania powiększone 

o środki własne w kwocie 28.750,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 

168.521,00 zł: kwota 132.006,00 zł; kwota 7.765,00 zł i kwota 28.750,00 zł.  

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty usunięcia awarii na wodociągu gminnym 

o kwotę 3.650,00 zł).  

7. W związku ze składanym projektem w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 

zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000,00 zł) i przeznacza na ( autopoprawka KB) 

realizację zadania „Termomodernizacja i doposażenie kompleksu sportowego przy ul. 

Sportowej w Janowicach Wielkich „ W poniedziałek doszła do nas kopia umowy i dodatkowo 

wprowadzono pkt. 8 

8. W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, 
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jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie” zwiększa się plan dochodów o 

kwotę 55.268,00 zł ( kwota 49.033,77 zł kwota 6.234,12 zł) i przeznacza w tej samej kwocie 

na realizacje tego projektu (kwota 49.033,77 zł i kwota 6.234,12 zł  

9. W związku z pismem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze 

przeznacza się kwotę 6.000,00 zł na zakup średnich samochodów gaśniczych realizowany na 

podstawie porozumienia gminy z Powiatem Jeleniogórskim i przekazanie środków na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP.  

10. W związku z pismem Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze przeznacza się 

kwotę 12.500,00 zł na zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej w 

ramach akcji „Sponsoring” przy planowanym współfinansowaniu 50% samorządów lokalnych 

oraz 50% środków z Programu Modernizacji Policji.  

11. Zmniejsza się o kwotę 15.825,00 zł dotację dla Miasta Jelenia Góra na usługę lokalnego 

transportu zbiorowego w Komarnie) i przeznacza na organizacje lokalnego transportu 

zbiorowego na trasie Trzcińsko – Jelenia Góra w tej samej kwocie   

12. W związku z odbytym w dniu 28.02.2018 roku zebraniem sołeckim w Komarnie i podjętymi 

uchwałami dokonuje sie przesunięć w funduszu sołeckim: zmiana zadania „Adaptacja i 

dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie „ na „Zakup, adaptacja i 

dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie”; przesunięcie kwoty 4.000,00 zł z 

zadania „Zakup, adaptacja i dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie na 

zadanie „Remont świetlicy”; przesunięcie kwoty 2.380,00 zł z zadania „Zakup, adaptacja i 

dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie” na zadanie „Zagospodarowanie 

terenu wsi oraz zakup monitoringu”; przesunięcie kwoty 2.500,00 zł z zadania „Wyposażenie 

świetlicy oraz organizacja imprez (…) „ na zadanie „Dofinansowanie do oświetlenia ulicznego  

 

 

                                                                               Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w dużej mierze 

skupiła się nad dofinansowaniem zakupu samochodu dla Policji ( nad przedmiotem zakupu, – 

jaki to samochód ma być) w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosował 6 

radnych 3 głosy „za”, 3 głosy „wstrzymuję się” ( radna A. Kozak – Halota, I, 

Niedźwiedzińska, R. Sobolewski) głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły. 

Dyskusja  

Komendant Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze kom. Bartłomiej Kamzel, -, który 

zasięgiem terytorialnym obsługuje gminę Janowice wielkie. W piśmie, który przedstawiłem 

gminie jest propozycja kilku samochodów Mamy tu samochodu segmentu C w wersji 

oznakowanej i w wersji nieoznakowanej i z odpowiednimi kwotami. Realizując nasze potrzeby, 

jako Komisariat to brakuje nam samochodów oznakowanych. Obecnie nasz komisariat 

dysponuje zaledwie czterema tego typu pojazdami. Co gorsze w tym roku dwa z naszych 

oznakowanych radiowozów musi zostać wycofanych ze służby, a swoim obszarem obejmuje 

Jelenią Górę oraz gminy Janowice Wielkie i Jeżów Sudecki? Stan mojej komórki prewencyjnej 

to 30 osób.  Dlatego tak ważny jest zakup nowego pojazdu oznakowanego do dyspozycji 

dzielnicowych, którzy są „policjantami pierwszego kontaktu ze społeczeństwem”. Praca 

dzielnicowego w ciągu zeszłego roku na terenie gminy Janowice Wielkie przeprowadził 642 

czynności w ramach tzw. pomocy prawnej (m.in. przesłuchania świadków, doręczania pism, 

wręczyć decyzje, dostarczyć dowody osobiste do Gminy) – bez pojazdu nie da się tego zrobić. 

W ciągu roku na terenie gminy Janowic Wielkich odnotowaliśmy 483 interwencje. Nie w 

każdej interwencji brał udział dzielnicowy, ale po każdej takiej interwencji dzielnicowy musi 

przyjechać i musi zweryfikować czy jest to przemoc czy niebieska karta itd. 
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Dzielnicowy z Gminy Janowic Wielkich zatrzymał w tym okresie 11 osób poszukiwanych.  

Wiem, że padały takie słowa, że dzielnicowy nie jest na miejscu, ze nie jeździ po terenie. Jeżeli 

chodzi o nocne służby pojazd nieoznakowany nie spełnia kryterium. W związku z krótkim 

przedstawieniem naszej prośby i wizyty prosimy o wypracowanie tej sytuacji i wspólnie z 

Gmina Jeżów Sudecki wspomogli przy zakupie samochodu oznakowanego. Po rozmowie z 

Jeżowem Sudeckim wiem, że przyznano nam 12, 5 tys. zł. Czekamy na państwa decyzję.  

Radny Piotr Gołębski - pojazd jest wymagany..I zakup jednego pojazdu dodatkowego oprócz 

Jeleniej Góry. Odp. kom. Bartłomiej Kamzel, – jeżeli chodzi o mój komisariat i zakupu przez 

gminy to mówimy o jednym. Jak nam wszystkie wiadomo każdy ma sroki, jakie ma? Ja bym 

chciał więcej, ale niestety, są też inne wydatki i stąd ta prośbą, chociaż o tego pojazdu. 

Radny Piotr Gołębski, – dlaczego taki mały samochodzik a nie z segmentu C. Odp. kom. 

Bartłomiej Kamzel – wielkość pojazdu nie ma tutaj zasadniczo żadnego znaczenia. Jeżeli 

Gmina znalazłaby środki to tutaj marka, silnik pojemność ma drugie planowe znaczenie. 

Pojazd ten ma być środkiem lokomocji dla dzielnicowego. To nie ma być auto pościgowe itd. 

On ma wykonać swoje obowiązki.   

Radny Piotr Gołębski - ten pojazd będzie służył tylko dzielnicowemu. Natomiast, jeżeli ktoś 

dzwoni na 997. Odp. kom. Bartłomiej Kamzel, – jeżeli ktoś dzwoni na 997 to dzwoni do 

Komendy Miejskiej i przyjeżdża referat patrolowo- interwencyjny bądź też może być 

wykorzystany patrol, który w tym czasie jest na terenie Janowic.  

Radny Dariusz, Podkański – koszty utrzymania samochodu Odp. kom. Bartłomiej Kamzel, 

- utrzymanie samochodu nie spada na państwa i wszystkie wydatki związane z pojazdem są 

pokrywane z naszych środków. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - rozumiem, że ten samochód będzie w 

pełni oznakowany?. Odp. kom. Bartłomiej Kamzel, - jeżeli gmina przekaże te środki 

samochód będzie w pełni oznakowany.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – powiedział Pan, że nasz dzielnicowy 

przeprowadził 642 czynności w ramach tzw. pomocy prawne. Czy to dotyczy tylko Gminy 

Janowice Wielkie? Patrzę na te 642 pomoce prawne i podzieliłem sobie, że jest jeden dzień w 

tygodniu przez trzy godziny to wychodzi nam tutaj poważna liczba dziennych interwencji.   

Odp. kom. Bartłomiej Kamzel, - tak. Wszelkie maści wezwania przesłuchania świadków, 

doręczania pism, wręczyć decyzje, wywiady, dostarczyć dowody osobiste do Gminy. Ten jeden 

dzień tu w Janowicach to jest dyżur a pracuje w terenie jak również na swojej dzielnicy. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - czy będzie problemem, aby w stosownym porozumieniu 

zawartym miedzy Panem a Wójtem Gminy dokonać takiego zapisu, że środki, które zostaną 

przekazane na zakup pojazdu, który będzie w późniejszym czasie oznakowany. Chcielibyśmy, 

aby to było zawarte w tym porozumieniu. Odp. kom. Bartłomiej Kamzel, - jak najbardziej  

Radny Dariusz Podkański - czy nie ma planu projektu odnowienia tego komisariatu w 

Janowicach Wielkich- tak coś mi się obiło o uszy. Odp. kom. Bartłomiej Kamzel, - nic mi nie 

wiadomo żeby miał być tutaj przywracany komisariat. Przywracane są posterunki to jest 6 osób 

z kierownikiem. Taki jest zapis w ustawie.  

Radna Anna Skotarek – zwrot kwoty wydatków Gminy na fundusze sołeckie. Czy takie miało 

już miejsce? Odp. Skarbnik – nie? Jest to złożone po 31 maja do Ministerstwa i niewiadomo, 

jaka to jest kwota.  W okolicy półrocza dokonywane jest rozliczenie danego roku i zwroty 

przychodzą po półroczu.  

Radna Anna Skotarek – z poprzedniego roku kwota już została wydatkowana. Odp. 

Skarbnik - kwota już został a wydatkowana a rozliczenie będzie podane w maju i w drugiej 

połowie roku będą zwroty i wchodzi decyzja o wartości zwrotu.   

Radna Anna Skotarek – czy tej kwoty nie można byłoby dołożyć do pkt. 4 ( dofinansowanie 

siłowni w Komarnie) Odp. Skarbnik – nie można  
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Radna Anna Skotarek – Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór o 

dofinansowanie min. „inwestycje obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Chodzi mi o budowę 

świetlicy w Komarnie. Czy gmina będzie startować w konkursie?  Odp. Wójt - jeżeli będziemy 

dokumenty jak będziemy mieli projekt i wszelkie decyzje związane z budową świetlicy to 

będzie starować w konkursach? Na razie jesteśmy na etapie dopracowywania projektu, który 

rozpoczął się w zeszłym roku. Przypominam radnym, że ustalone było, jako priorytet – 

przedszkole. 

Radny Piotr Gołębski, - dot. pkt. 8 w uzasadnieniu. Na co dokładnie te środki zostaną 

wydatkowane. Odp. Skarbnik - na wynagrodzenie dla nauczycieli w programie. Odp. Wójt – 

jest to projekt, który trwa od lutego i cały kolejny semestr do czerwca przyszłego roku ( 55 tys. 

zł) Trzy semestry zajęć szkolnych zakupy inwestycyjne, zajęcia dodatkowe. Zajęcia 

nadzorowane przez partnera fundacji.( Nie będą się odbywały zajęcia w okresie wakacyjnym)  

Odp. Skarbnik – wkładem własny szkoły i gminy jest udostępnienie lokali ( klas) 

Radny Dariusz Podkański - uzasadnienie pkt. 11 Zmniejsza się o kwotę 15.825,00 zł dotację 

dla Miasta Jelenia Góra na usługę lokalnego transportu zbiorowego w Komarnie) i przeznacza 

się na dowóz w Trzcińsku 15 tys. zł. Odp. Wójt - jest to nadwyżka tego, co podjęliśmy uchwałą 

w budżecie na roku 2018 ( to, co mamy podpisane z MZK, jako dowozy na Komarno). Okazało 

się, że po zapytaniu ofertowym na chwile obecna potrzebne nam jest  8. 200 zł. Na pewno 

jeszcze pod koniec roku będą jeszcze zmiany. Natomiast to, co zaczynamy z dniem 16 marca i 

ma trwać do końca czerwca będzie funkcjonowało dalej. Bardzo się obawiam, że bez dopłaty 

ze strony budżetu gminy to nie za funkcjonuje. Zmiany na pewno będą jeszcze następować w 

wydatkach.  

Sołtys wsi Kinga Milancej - chciałabym powiedzieć, że została usunięta linia autobusowa w 

sobotę. Jeden z mieszkańców o tym mnie poinformował. Głośna rozmowa. Nie było żadnej 

wcześniej informacji, ludzie stali na przystanku a autobus się nie pojawił.  Okazało się, że na 

stronie MZK zostały zmiany wprowadzone a my takiej informacji nie otrzymaliśmy. Odp. 

Sekretarz- znamy sprawę, bo dzwoniła mieszkanka.  Zaistniała pomyłka, jeśli chodzi o 

formułowanie nowego rozkładu MZK. On był zmieniany w innych gminach a przy okazji 

gdzieś dyspozytor wyciął ten kurs.  Nie powinno to być. Wszelkie zmiany uzgadniane były z 

gminą. Ten kurs będzie dalej w rozkładzie i będziemy sprawdzać. Odp. Wójt – było to u nas 

zgłoszone i zaraz zaalarmowaliśmy do MZK. Jak mi wiadomo ten kurs jest już przywrócony. 

Radna Anna Skotarek - czy coś się dzieje odnośnie dodatkowego przystanku na kolonii w 

kierunku Jeleniej Góry. Odp. Wójt – czekamy na sprzyjające warunki żeby we własnym 

zakresie po mrozowym to zrobić. Odp. Skarbnik - w § 4 pkt. 3 ma być zapis załącznik nr 10 

a nie jak jest zapisany 0. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – w uzasadnieniu pkt. 4 i pkt. 7.Pierwszy 

raz się spotykam, że wprowadzamy w budżet pieniądze, które praktycznie są do uzyskania z 

napisanego projektu. 

. Odp. Skarbnik – wprowadzamy środki, bo jeżeli projekt nie dostanie dofinansowania w 

przypadku szatni jest to obowiązek wykazania przy składaniu wniosku.  Dotyczy również pkt. 

8, że są zabezpieczone środki. 23 tys. zł dofinansowania i 23 tys. zł wkład własny. Jeżeli nie 

będzie dofinansowania to będzie robione tylko w takiej wartości.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – pkt. 4. ten wniosek już został 

złożony. Więc nie trzeba przed podpisaniem umowy niczego wykazywać.  Odp. Skarbnik - 

na moment składania wniosku to nie było potrzeby Natomiast na moment podpisania umowy 

to już trzeba wykazać.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota, – dlaczego wprowadzamy teraz 

a nie w momencie, jeżeli będą ogłoszone wyniki, że to dofinansowanie dostaliśmy. Pamiętam, 

że była taka procedura, ze jest dotacja i wtedy była wprowadzana, jako przychód do budżetu. 
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Odp. Skarbnik – powiem tak. Znalazłem w momencie weryfikacji pkt. 13 środki własne, które 

mogłem przeznaczyć na wkład własny i od razu je wykazałem. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – na wkład własny znalazł Pan zwiększenie 

wydatków a my wprowadzamy do budżetu pieniądze, których naprawdę nie mamy. Odp. Piotr 

Gołębski – znalazły się środki i przeznaczamy je na ten wydatek żeby nie przeznaczyć je, na 

co innego a później pieniędzy szukać. Odp. Skarbnik-, jeżeli nie dostaniemy dofinansowania 

i przyjdzie negatywna opinia, czyli na kolejnej sesji zdejmujemy to zadanie inwestycyjne, ( bo 

na pewno nie będziemy go robić) a środki własne będziemy mogli przeznaczyć np. na 

przedszkole. W momencie dofinansowania mamy to zadanie. Brak dofinansowania nie ma 

zadania. 

Radna Anna Skotarek - jeżeli są pieniążki te całe 10 tys. zł to wolałabym nie wydawać 5 tys. 

zł z naszego funduszu sołeckiego, ponieważ mamy już swoje plany. Odp. Skarbnik, - na ten 

temat nie będę się wypowiadał, ponieważ była przeprowadzona rozmowa z Panią sołtys i 

pytałem, że jak będziemy składać czy znajdzie środki w funduszu sołeckim na połowę wkładu 

to powiedziała, że tak.  Na chwilę obecna środki idą z budżetu. 

Sołtys wsi Komarna Kinga Milancej - w dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie. 

Zrobiliśmy rozpoznanie i nasze plany wydatkowania funduszu sołeckiego. To nie jest kwestia, 

że się nie znajdzie, bo ta inwestycja ma być w Komarnie. Chętnie wspieramy i dokładamy i 

realizujemy wszystkie możliwe działania z funduszu sołeckiego. Na wniosek Pana radnego 

Jana Popławskiego zostały przesunięte środki w wysokości 2, 5 tys. zł na dofinansowanie do 

oświetlenia ulicznego w stronę Radomierza. Ponadto chcemy zainstalować monitoring w 

Komarnie z uwagi na to, że były już różne dziwne sytuacji miały miejsce w tamtym roku.( 

kradzieże, włamania). Mamy pewne zadania, które są dla nas priorytetem. Odp. Skarbnik – w 

tej uchwale nie ma wzmianki o pieniądzach z funduszu sołeckiego. 

Radny Piotr Gołębski – zał. Nr 5. Plan wydatków funduszy sołeckich w Trzcińsku – 

dofinansowanie do stowarzyszenia Góry Szalonych. Odp. Skarbnik – Góry Szalonych – to już 

było.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - cieszę, że Panowie przybyli i odpowiedzieli na państwa 

pytania odnośnie dofinansowania do zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla 

Komendy Miejskiej w ramach akcji „Sponsoring”, bo bardzo burzliwa była dyskusja na KB. 

Poproszony zostałem o przedstawienie informacji o gminny ościenne. Jeżeli chodzi o gminę 

ościenną Jeżów Sudecki to Pan komendant udzielił już państwu odpowiedzi. Odnośnie wozu 

dla Straży Pożarnej – 500 tys. zł z województwa, 200 tys. zł daje Jelenia Góra 100 tys. zł daje 

powiat, 6 pozostałych gmin ma komendant straży pożarnej w Jeleniej Górze przyrzeczenia na 

„tak”. Stara Kamienica już podjęła taka uchwałę. My jesteśmy kolejni. Powiedział Komendant, 

że wszyscy, którzy przyrzekli taka pomoc w marcu będą podejmować tego typu uchwały. 

Radny Dariusz, Podkański - kiedyś składałem wniosek na temat zjazdu z drogi krajowej w3 

Radomierz ( skręt na Janowice Wielkie). Tam jest miejsce na zrobienie zjazdu i można byłoby 

ponownie wystąpić z wnioskiem. Może poparcie tutaj naszej Policji. Odp. Wójt – odpowiedź 

będzie taka sama jak już powiedziałem na KB. W poprzednich latach w programie „miejsca 

szczególnie niebezpieczne” z miejsca trzy-setnego zeszliśmy do sto trzydziestego trzeciego. Na 

zapytanie od nas, co dalej z programem otrzymaliśmy odpowiedź, że program został 

zawieszony. 

Radny Ryszard Sobolewski – odnośnie tego skrzyżowania w tej chwili trawa wycinka drzew. 

Ale te, na których się rozbijają samochody- zostawiono. Może Policja interweniowałaby 

jeszcze o wycinkę tych drzew. Odp. Wójt – w programie tym tez wskazane to było Policji. 

Policja tez to wyżej przekazała a my nadal jesteśmy w tym samym punkcje jak byliśmy. Odp. 

kom. Bartłomiej Kamzel – my możemy dokonać rozpoznania i wskazać te drzewa. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

11 radnych, 11 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXXV / 167 /2018 

 

 

Ad.7.2 powołania Gminnej Rady Seniorów w Janowicach Wielkich i nadania jej Statutu 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - uchwała jest niezmiernie ważna i została dogłębnie 

omówiona i analizowana na KB. Na KB zostało przedstawionych dużo autopoprawek i w 

związku z tym projekt tej uchwały został przedstawiony do ponownego opracowania. Do uwag 

KB zostały wprowadzone jeszcze pewne drobne zmiany naniesione. W naszej gminie jest 1336 

seniorów ( od 55 roku życia). Wprowadzone zostały zmiany te, o które prosiła KB oprócz tego 

drobne zmiany np. § 4 nie przeprowadza się procedury w ostatnim roku funkcjonowania Rady 

Seniorów. Została rozbudowana funkcja komisji skrutacyjnej, która nie zależna od Wójta, 

Urzędu nadzoruje te wybory. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski w 

przedmiotowym projekcie uchwały naniesiono autopoprawki i analizowano i omówiono 

szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 6 głosów, 

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

  

                                                                               Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu 

Dyskusji nie stwierdzono 

Radna Iwona Niedźwiedziska - Panie Sekretarzu dostaliśmy przed sesją projekt Wójta z 

27.02.2018 z naniesionymi poprawkami. Nie ma czasu podczas sesji przeczytać tyle 

dokumentów. Stwierdziłam pewne nieścisłości, pomiędzy tym, co uzgadnialiśmy na komisji 

budżetu. A jest ich kilka i nie wiem czy są uwidocznione. Np. § 15 w pierwszej wersji, na której 

pracowała KB zawiera 3 punktu. W przedstawionej propozycji Pana nie ma pkt. 1. Wójt 

powołuje komisje skrutacyjną. Zaczyna Pan od pkt. 2 Komisja skrutacyjna. Proszę powiedzieć 

skąd się wzięło w § 13 Wójt ogłasza nabór kandydatów do 5-osobowej Komisji Skrutacyjnej oraz 

miejsce, termin i godziny głosowania. Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego 

albo świątecznego w jednym miejscu w Gminie Janowice Wielkie w wyznaczonych godzinach, 

przy czym czas głosowania nie może być krótszy niż 4 godziny. Przez dwie godziny nie 

rozmawialiśmy na ten temat. Odp. Sekretarz - jest to uzupełnienie do § 13 ust 1 i wspominałem 

państwu, że funkcja komisji skrutacyjnej została rozbudowana. Natomiast żeby w pełni zapisać 

wszystkie procedury to powstanie kodeks wyborczy. Chcę powiedzieć, że żadna Rada Gminy, 

która wprowadza statut seniorów tak szczegółowo nie formułuje. Jest rozbudowany § 13. 

Radna Iwona Niedźwiedziska -następny § 10 pkt.2 miało być zapisane w terminie 90 dni Po 

to siedzieliśmy dwie godziny i nanosili mi poprawki, które teraz to została zaprzepaszczone. 

Radny Piotr Gołębski - jeżeli chodzi o § 13 w trakcie KB dyskutowaliśmy żeby te wybory 

były przeprowadzone w formie tak jak wybór sołtysa. Nie wiem skąd pojawiły się godziny. W 

§ 13 pkt. 9 – wpisane jest 60 dni a rozmawialiśmy o 90 dniach. W § 15 pkt 2 W przypadku, gdy 

co najmniej dwóch kandydatów uzyska równą liczbę głosów. W przypadku, gdy co najmniej dwóch 

kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to niemożność wskazania wybranego 

kandydata, Przewodniczący/-ca Komisji Skrutacyjnej zarządza dodatkowe głosowanie tych 

kandydatów na tym samym posiedzeniu w odniesieniu do tych kandydatów – a nie z kandydatów 

z najmniejszą ilością głosów. Kolejna rzecz to formularz nr 1 - dalej pozostał pesel w pozostałych 

zostało zmienione tak jak rozmawialiśmy. 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- przykro mi stwierdzić, że to, o czym 

rozmawialiśmy na KB nie zostało zapisane albo jest kilka nadinterpretacji.  Panie Sekretarzu 

wydawało mi się, że było jasno powiedziane, co należało poprawić. W związku z tym zgłaszam 

wniosek, o ściągniecie tego projektu uchwały z dzisiejszych obrad z tego względu, że nie jestem 

wstanie jego przeczytać i zagłosować za to, co jest dopisane, o których KB nie dyskutowała i 

tak naprawdę pojęcia nie mamy. Odp. Sekretarz- bardzo proszę, aby KB przygotowała 

projekt i propozycje brzmienia poszczególnych § i pkt. Nie jesteśmy w stanie z tego chaosu 

wyinterpretować, o co chodzi KB. Następnie, jeżeli powstanie tak a propozycja spisana chętnie 

do niej się ustosunkujemy i wskażemy czy istnieją jakieś luki prawne, które spowodują, że 

niemożliwe jest zastosować takie zapisy. Bardzo proszę komisję o przedstawienie swojego 

rozwiązania.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Łatwo dla kilkunastu osób udzielać uwag, nakazać notować i 

dać trzy dni na to wszystko żeby to poukładać, przygotować, wydrukować i przedłożyć. Później 

mieć pretensje, że nie zdążyło się tego przeczytać.  Może faktycznie za szybkie nałożono tępo 

związane procedowanie tej uchwały. Widzę u Sekretarza projekt uchwały z ilością notatek, 

odnośników, skreśleń i nowe tematy, które zostały naniesione. Sekretarz przedstawił dokument 

w najlepszej wierze i ciężkiej pracy Sekretarz skomasować w oparciu o uwagi i spostrzeżenia, 

które przedstawiliście. Przedstawcie propozycje i treść uchwały i myślę, że wtedy będzie 

prostsze i unikniemy, że mamy trzy dni na to żeby te wszystkie pomiędzy KB a sesją Rady 

Gminy uwagi nanieś, z czytać. Odnośnie § 15 pkt.2 W przypadku, gdy co najmniej dwóch 

kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to niemożność wskazania wybranego 

kandydata, Przewodniczący/-ca Komisji Skrutacyjnej zarządza dodatkowe głosowanie na zasadach 

dotyczących wyborów uzupełniających w odniesieniu do kandydatów z najmniejszą liczbą głosów, 

a gdyby to nie przyniosło rozstrzygnięcia, rozstrzyga losowanie. Ja to rozumie wprost. Jeżeli ma 

być 5 członków. Jeżeli członkowie z drugą ilością głosów tyle samo to zajmują drugie i trzecie 

miejsce.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – mówi Pan, że trzy dni mało, że to ciężka 

praca. W pełni się zgadzam. Ale w przedstawionym projekcje uchwały SA zapisy, o których 

nie dyskutowaliśmy.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – jest to kolejny projekt uchwały, który rozkładacie na czynniki 

pierwsze. Bardzo proszę przedłużcie ostateczny projekt I niech to będzie projekt KB. Wójt 

zwrócił się do seniora Kazimierza Angielskiego o wyrozumiałość i spotkanie na następnej sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – ja również przepraszam w imieniu całej 

Rady Gminy.  Gdyby były naniesione tylko te poprawki, które były przedstawione na KB to 

uchwała była by podjęta.  

Dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, –kto z radnych jest za zdjęciem w 

dzisiejszych obradach uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 8 głosów „za” głosy „ przeciw” nie wystąpiły i 3 głosy ‘’wstrzymuje 

się’’ ( radny J. Popławski, R. Łącki, R. Sobolewski) 

 

Ad.7.3 W sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – projekt został przedstawiony KB i bardzo dokładnie 

analizowany i omawiany. Został dokonany zapis w § 6 Uchwała wchodzi w Zycie z dniem 

podjęcia i z tym samym dniem traci moc Uchwała Nr XIX/127/2012 z dnia 27 września 2012 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
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W celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych, Rada Gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w 

wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W ślad 

za podziałem na okręgi, w ciągu 1 miesiąca powinien być dokonany podział gminy na stałe 

obwody głosowania. Ww. ustawa weszła w życie 31 stycznia 2018 r., a uchwałę ws. Podziału gminy 

na okręgi przedstawiono do przyjęcia na sesji Rady Gminy w dniu 1 marca 2018 r. 

Uchwała zachowuje dotychczasowy podział gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

Norma przedstawicielstwa dla gminy (4153 mieszkańców) wynosi 276, 87 osób i jest przyjmowana 

do ustalenia wielkości okręgu (najmniejszy okręg może liczyć 139 mieszkańców, a największy 415 

osób). Na najmniejszy okręg (nr 4) przypada 228 mieszkańców, a na największy (nr 11) 310 

mieszkańców. Liczba wyborców jest odpowiednio mniejsza: od 187 w najmniejszym okręgu (nr 4) 

do 254 (w okręgu 15).  Największy okręg o ok. 12% odbiega od normy przedstawicielstwa, a 

najmniejszy o ok. 18%, co świadczy o możliwie równym rozłożeniu okręgów przy uwzględnieniu 

warunków przestrzennych. Nadmienić trzeba, że najmniejszy okręg wytycza się w Trzcińsku, dla 

którego zgodnie z zasadami Kodeksu wyborczego muszą przypadać 2 mandaty, a największy okręg 

pod względem liczby mieszkańców ma mniejszą liczbę wyborców, gdyż obejmuje DPS i część osób 

tam przebywających pozostaje ubezwłasnowolniona. 

                                                                              załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu                                                 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 5 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły. ( radny J. Popławski nie obecny) Proszę jeszcze o chwile 

głosu w temacie kolejnego projektu uchwały, ponieważ będę prosił o zwolnienie z posiedzenia 

sesji. Kolejny projekt uchwały sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. KB 

podczas posiedzenia słusznie jak się wydawało dodała jeden obwód głosowania.  Jednakże 

muszę wydać opinie swoją po rozmowach z mieszkańcami stwierdzili, że dodanie tego jednego 

dodatkowego obwodu głosowania spowoduje zamieszanie przy prowadzeniu wyborów. 

Intencje były dobre, lecz skutek negatywny. Pozostawić 4 obwody głosowania powrócić do 

pierwszej wersji projektu uchwały.  

Dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – w starej uchwale gdzie ustaliśmy okręgi 

wyborcze był taki zapis „ na uchwałę przysługuje wyborcom w liczbie 15 prawo wniesienia 

skargi do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w terminie 5 dni od daty podania uchwały 

do publicznej wiadomości. W tej uchwale to zniknęło. A w wytycznych jest jasno zapisane, że 

taki zapis powinien być.  
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – projekt powstał na matrycy przygotowany przez Krajowe Biuro 

Wyborcze bez wskazania przedstawionych zapisów przedstawionych na KB i Pana Przewodniczącego. 

Macenas Janusz Konkol - to, o czym Pan Przewodniczący wspomniał to nie ma charakteru 

normatywnego a jedynie pouczenia. Skoro w całej treści decyzji administracyjnej nie umieszcza się 

pouczenia o prawie do wniesienia odwołania tylko jest to odrębna część pouczenia. Uchwała, która 

ma charakter normatywny, a ta już szczególnie i w niej takiego pouczenia nie ma. Generalnie mówi 

się, że obywatel prawo zna.  Bez sensu byłoby poprawiać matrycę przygotowaną przez Biuro 

Wyborcze. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – przed głosowaniem dokonamy jeszcze 

zmiany w § 6 zapis: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym samym dniem traci moc 

Uchwała nr XIX/127/2012 z dnia 27 września 2012 Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie 

podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
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Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 10 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

10 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły ( 

nieobecny radny P. Gołębski) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXXV / 168 /2018 

 

Ad.7.4 w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – KB przy opiniowaniu i analizie projektu uchwały 

zaproponowano dodatkowy obwód 5. Czyli sołectwo Janowice Wielkie będzie rozbite na dwie 

części. Obwód 4 w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich i obwód 5 w Świetlicy OSP ( 

w budynku GOPS) w Janowicach Wielkich. Taki projekt został przygotowany jak komisja 

sugerowała. 

                                                                               załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota, przedmiotowy projekt uchwały 

omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania 

głosowało 6 radnych w tym „za” 5 głosów, głosy „ przeciw ‘‘nie wystąpiły i 1 głos 

„wstrzymuję się” ( radny J. Popławski) 

Otwarcie dyskusji 

Radna Iwona Niedźwiedziska - uczestnicząc w posiedzeniu KB kierowaliśmy się też wyjściem 

naprzeciw ludziom starszym i stąd ta propozycja utworzenia dodatkowego obwodu do głosowania na 

terenie Janowic Wielkich. Natomiast ludzie są przyzwyczajeni do tego jednego obwodu w Szkole 

podstawowej w Janowicach Wielkich.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – też skłaniam się do tego żeby były 4 

obwody. Okręgów mamy 15. Ludzie idąc niejednokrotnie nie wiedzą, na kogo mają głosować 

Oni dowiadują się w momencie otrzymania karty do głosowania. Tworząc dodatkowy obwód 

będzie duże zamieszanie. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt pierwotnej uchwały w sprawie przedmiotowej ( 4 obwody) oznajmił, że w 

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

głosowania jawnego głosowało 10 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy 

‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły ( nieobecny radny P. Gołębski) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXXV / 169 /2018 

 

Ad. 7.5 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisław Tatarzyn – na posiedzeniu KR 

wypracowaliśmy plan pracy na rok 2018 tj.: 

1. Kontrola wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2017 - I kwartał 

2. Ocena realizacji wydatków (opłat) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych – I kwartał 

3. Ocena realizacji wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na remont obiektu 

GLKS- u – II kwartał 
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4. Kontrola realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg po zakończeniu sezonu 

(skargi mieszkańców) – II  

    kwartał 

5.Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2017 i sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia 

bądź nieudzielenia absolutorium za rok 2017 – II kwartał 

6. Ocena sprzedaży mienia gminnego w bieżącym roku oraz 2017.  – III kwartał 

7. Kontrola kosztów związanych z zadłużeniem w PWiK „ Wodnik” i realizacją porozumienia 

z tym związanego.- III kwartał. Ustalając ten pkt. nie wiedzieliśmy jeszcze o ugodzie miedzy 

Gmina a Wodnikiem.                               

                                                                                    załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu                                                 

 

Otwieram dyskusje. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – jeżeli chodzi o ugodę to na mój wniosek 

została udostępniona przez Pana Wójta.  Odnośnie kontroli kosztów związanych z 

zadłużeniem w PWiK „ Wodnik” nie stanęłoby nic na przeszkodzie żeby to sprawdzić jak to 

wygląda w spłatach. Mam pytanie odnośnie pkt. 3 Ocena realizacji wydatkowania środków 

finansowych przeznaczonych na remont obiektu GLKS- u. Jak widzicie ta kontrolę? Odp. St. 

Tatarzyn – chcielibyśmy sprawdzić jak te środki zostały wydatkowane i co dokładnie zostało 

zrobione? To jest tez propozycja Prezesa GLKS -u, który chciałby przedstawić radnym jak to 

wygląda.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – nie widzę jednego tematu a mianowicie 

kontrola realizacji interpelacji skarg i wniosków. To musi być obligatoryjnie. Druga rzecz to, 

że jest to koniec tej kadencji należałoby wrzucić pkt. Podsumowanie pracy Komisji 

Rewizyjnej w kadencji 2014- 2018. Ponadto kilka lat temu KR zajmowała się stanem dróg i 

chodników gminnych. Dobrze byłoby sprawdzić jak to wygląda na rok 2018. Może mieć 

materiał porównawczy jak było a jak wygląda to teraz. Po analizuje wypracowano projekt 

uchwały na rok 2018  

1 Kontrola wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2017 – I kwartał 

2. Ocena realizacji wydatków (opłat) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów  

    Alkoholowych – I kwartał 

3. Ocena realizacji wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na remont obiektu  

    GLKS- u – II kwartał 

4. Kontrola realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg po zakończeniu  

    sezonu (skargi mieszkańców) Kontrola stanu dróg i chodników gminnych – II kwartał 

5.Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2017 i sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia  

     bądź nieudzielenia absolutorium za rok 2017 – II kwartał 

6. Ocena sprzedaży mienia gminnego w bieżącym roku oraz 2017.  

    Kontrola kosztów związanych z zadłużeniem w PWiK „ Wodnik” i realizacją  

     porozumienia z tym związanego. – III kwartał 

7.Kontrola interpelacji skarg i wniosków – III kwartał 

8. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014- 2018 – III kwartał 

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

Janowicach Wielkich. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

9 radnych, 9 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły ( nieobecni 

radni P. Gołębski, A. Skotarek)  
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Uchwała otrzymała  

Nr XXXV / 170 /2018 

 

Ad. 7.6 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – bardzo dokładnie omówił przedmiotową uchwałę i 

przedstawił projekt, w, której określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej: 

 - przy sprzedaży prowadzonej z samochodów, przyczep, platform, wozów konnych, 

straganów, stołów: 20, 00 zł dziennie, 

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

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

określona w ust. 1, stosuje się stawkę wyższą. 

- W sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest z powierzchni przekraczającej 10 metrów 

kwadratowych, opłatę pobiera się w podwójnej wysokości,  

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.  

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Wyznacza się inkasentów opłaty targowej:  

1) w sołectwie Janowice Wielkie –  

a) Sylwestra Szkaradka, sołtysa wsi Janowice Wielkie, 

b) Małgorzatę Szkaradek zam. w Janowicach Wielkich, 

c) Małgorzatę Gruszkę zam. W Radomierzu, 

2) w sołectwie Komarno – Kingę Milancej, sołtysa wsi Komarno,  

3) w sołectwie Miedzianka – Andrzeja Brudzińskiego, sołtysa wsi Miedzianka,  

4) w sołectwie Mniszków – Jolantę Sudak, sołtysa wsi Mniszków,  

5) w sołectwie Radomierz- Krzysztofa Zawadzkiego, sołtysa wsi Radomierz,  

6) w sołectwie Trzcińsko – Agatę Brodziak, sołtysa wsi Trzcińsko. 

3. Opłata może być wnoszona bezpośrednio na rachunek Gminy Janowice Wielkie. 

Po posiedzeniu KB dopisano  1.c) Małgorzatę Gruszkę zam. W Radomierzu oraz uzupełniliśmy 

zapis § 5 Za inkaso opłaty targowej ustala się prowizyjne wynagrodzenie dla inkasenta 

w wysokości 20 % wpływów pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy Gminy Janowice 

Wielkie opłat targowych. Dokonano zmian w zapisie w §7 Zwalnia się z opłaty targowej 

sprzedaż prowadzoną na festynach organizowanych przez jednostki organizacyjne i 

pomocnicze Gminy Janowice Wielkie, fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki 

wyznaniowe i komitety społeczne. 

 
 

                                                                               załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota -przedmiotowy projekt uchwały 

omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania 

głosowała „za” 6 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ i głosy „wstrzymuję się” nie wystąpiły. 

Dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały wraz z naniesionymi poprawkami w sprawie przedmiotowej 

oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 9 radnych, 9 głosów „za” głosy „ przeciw” 

i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły ( nieobecni radni A. Skotarek, P. Gołębski) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXXV / 171 /2018 
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Przerwa 14;10 – 14;20 

 

Ad. 7.7 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w roku 2018” 
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – rada gminy jest zobowiązana do określenia programu w drodze uchwały 

corocznie do 31 marca. Elementy programu formułuje ustawa o ochronie zwierząt. wedle art. 11 ust. 1 i 

3 ustawy zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych gmin. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w 

schronisku dla zwierząt, chyba, że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 

Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie programu. Program zgodnie 

z art. 11 a ww. ustawy zawiera następujące elementy treściowe: zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 

schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych 

miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób 

wydatkowania tych środków, może obejmować także plan znakowania zwierząt w gminie. 

Zgodnie z ustawą Wójt przekazuje projekt programu do zaopiniowania: 1)  właściwemu 

powiatowemu lekarzowi weterynarii; 2)  organizacjom społecznym, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt działającym na obszarze gminy (z uwagi na brak takich organizacji z 

siedzibą na terenie gminy – skierowano do Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce - Zarządu 

Koła w Jeleniej Górze); 3)  dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na 

obszarze gminy. W budżecie gminy na rok 2018 na realizację programu przewidziano kwotę 17.000 

zł. Ponieważ koszt odławiania zwierząt jest zmienny (zależy od gatunku zwierzęcia i jego stanu 

zdrowia oraz rodzaju wymaganej usługi), trudno oszacować, na ile środki są wystarczające. Kwota ta 

powinna wystarczyć na stałą obsługę weterynaryjną (dyżur) w kwocie 4800 zł rocznie, zakup karmy 

i zabiegi kastracji i sterylizacji dla kotów wolno żyjących, a także na odłowienie nie więcej niż kilku 

zwierząt bezdomnych. Dodatkowo przewidziane są działania bezkosztowe, w tym prowadzone przez 

placówki edukacyjne w gminie.  W sytuacji wystąpienia istotnej potrzeby budżet może zostać 

zwiększony. Opinie złożone do projektu: Powiatowy Lekarz Weterynarii, Koło Łowieckie Tur, Koło 

Łowieckie Darz Bór Radomierz, Koło Łowieckie Darz Bór Kamienna Góra – opinie pozytywne; 

Koło Łowieckie Knieja, koło Łowieckie Rogacz – upływ terminu odpowiedzi; TOnZ- zwrot pisma 

do UG po podwójnym awizo. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. i obowiązuje do dnia 31 marca 2019 r.                                               

                                                                                 załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota przedmiotowy projekt uchwały 

omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania 

głosowała „za” 6 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ i głosy „wstrzymuję się” nie wystąpiły. 

Otwarcie dyskusji 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota - do realizacji programu Wójt 

wspominał, że już 3 psy zostały odłowione i przewiezione do schroniska Jeleniej Górze. W 

związku z tym przekraczają zaplanowane środki na realizacje programu. Co dalej w związku z 

tym? Odp. Wójt - to samo, co roku trzeba szuka? pieniędzy.   

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – spotkanie z Panią kierownik 

schroniska jeszcze się nie odbyło Odp. Wójt - odbyło się i wygląda trochę lepiej. Tym tematem 

zajmuje się Sekretarz i na pewno państwu przedstawi temat jak to ma wyglądać.     

Radna Iwona Niedźwiedziska - przed chwilą otrzymałam pismo od Pana Skarbnika o treści. W 

nawiązaniu do pytania zadanego na ostatniej sesji Rady Gminy informuje Panią, że w związku z 
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Pani wnioskiem do budżetu na rok 2018 w budżecie zostało przeznaczone następujące środki na 

dokarmianie oraz leczenie kotów wodno żyjących 2 tys. zł i na sterylizacje kotów wolno żyjących 

oraz psów i kotów posiadających właścicieli 4 tys. zł.  To był wniosek mój i koleżanki Alicji i 

czekaliśmy kilka miesięcy na ta odpowiedź.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

9 radnych, 9 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły( nieobecni 

radni A., Skotarek. P. Gołębski) 

Uchwała otrzymała  

Nr XXXV / 172 /2018 

 

Ad. 7.8 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawiamy państwu wersje poprawioną, która była już 

przedstawiana na KB ( dwukrotnie). Zwrócił się o zadawanie pytań.                                                                                          

                                                                                 załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota przedmiotowy projekt uchwały 

omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w składzie 5 radnych i wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 5 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – za nim otworze dyskusję pozwolę sobie 

przeczytać pismo, które przedłożyłem państwu 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak –Halota – Pismo sporządzone przez 

radnego Jędrzeja Wasiak – Poniatowskiego zostało dostarczone w dniu dzisiejszym. 
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Dyskusji nie stwierdzono 



str. 28 

 

Radny Radosław Czaja - w odniesieniu do wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych w formie nieprzenośnej oraz banerów reklamowych, sytuowanych wzdłuż dróg 

publicznych w pasie o szerokości 20 m mierzonym od krawędzi drogi na działkach 

niezabudowanych ustala się: Czy to jest od wszystkich dróg publicznych. Drogi krajowe maja 

swoje przepisy i tam jest 50 m., Które przepisy będą egzekwowane.  

Mecenas Janusz Konkol - nie mniej niż wynika to z przepisów odrębnych. Jeżeli przepis 

odrębny nakazuje 50 m to trzeba się dostosować do tego przepisu. Natomiast rzecz dotyczy 

terytorium Gminy i nie tylko są drogi publiczne, ale są tez drogi prywatne itd. W związku z tym, 

że wprowadzamy 20 m to te 20 m ma zastosowanie wówczas, kiedy nie normują tego przepisy 

szczególne. 

Radna Iwona Niedźwiedziska – odnośnie pisma przedstawionego przez kolegę Jędrzeja. Ja 

również popieram i jestem za chronieniem naszego pięknego krajobrazu. Dopuszczenie 

instalowania ogrodzenia z półfabrykatów betonowych uważam, żebyśmy jeszcze raz 

przeanalizowali to, co nam kolega podpowiada.  

Radny Jan Popławski- odnośnie ogrodzeń to też składałem do Pana Sekretarza wniosek. 

Przepisy i prawo budowlane mówi, że przy drogach publicznych nie można instalować takich 

ogrodzeń. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak, –Halota – w pierwszym projekcie był 

przedstawiony kwestia banerów reklamowych. W tej pierwszej wersji poza kilkoma wyjątkami 

wykluczało się możliwość usytuowania banerów, reklam wielkogabarytowych. Ten zapis został 

usunięty. Pojęcie banerów pojawiło się w kolejnych §.  Zastosowanie tych banerów nie jestem 

w dalszym ciągu przekonana. Uważam, ze baner reklamowy jest taką forma, która bardzo 

szpeci ( kolorowe materiały takie krzyczące), bo jest ich takie zadanie. Jeżeli ograniczymy ich 

liczbę to mimo wszystko każdy taki obiekt znajdzie się w naszej przestrzeni i będzie wpływał 

nie korzystnie.  Mam podobne zdanie jak kolega Jędrzej. Dla mnie ten projekt uchwały nie jest 

projektem, który porządkuje krajobraz. 

Radny Jan Popławski - rada gmina może ustalić opłaty za takie płachty i nikt nie będzie 

wieszał tych reklam. Odp. Sekretarz - jest możliwość wprowadzenia odrębnej uchwały 

odnośnie opłaty reklamowej, gdzie od m2 będzie uciszało się opłatę za umieszczenie reklamy 

w krajobrazie. 

Radna Iwona Niedźwiedziska - duże miasta cieszą się za wprowadzenie tej ustawy 

krajobrazowej, z uwagi na oczyszczenie klimatu z tych przerażających kolorowych banerów i 

reklam. My też mamy takie założenie i zabezpieczyć się przed zaśmieceniem naszego 

gminnego krajobrazu wpisanego w przyrodę.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – do kiedy jest obowiązek podjęcia takiej 

uchwały. Odp. Sekretarz – termin nie jest określony prawnie. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przystąpimy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie przedmiotowej oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych 

jest 9 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 9 radnych, 2 głosy 

„za” 3 głosy „ przeciw” ( radny R. Łącki, A. Kozak – Halota. P. Pawłowicz) i 4 głosy 

‘’wstrzymuje się’’ ( radni I. Niedźwiedziska, R. Czaja, D. Podkański, St. Tatarzyn)  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – uchwała nie została podjęta. Jeszcze raz 

zostanie skierowana do KB.   

 

Ad. 8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2017 roku 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Stanisław Tatarzyn 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Komisja Rewizyjna Rady Gminy Janowice Wielkie 

w składzie: 

Stanisław Tatarzyn – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Pan Radosław Czaja – członek Komisji 
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Pan Remigiusz Łącki – członek Komisji 

Pan Jędrzej Wasiak Poniatowski – członek Komisji 

W okresie sprawozdawczym odbyła 14 posiedzeń, które ogólnie przedstawiają się następująco: 

- Posiedzenie poświęcone opracowaniu projektu planu pracy komisji na rok 2017, który z 

poprawkami został przyjęty  

- Posiedzenie związane z opiniowaniem wykonania budżetu za rok 2016 i sporządzenie 

wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium za rok 2016  

-Posiedzenie związane z oceną realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

-Posiedzenie poświęcone realizacji skarg, wniosków i interpelacji przez Wójta połączone ze 

skargą mieszkańca gminy Janowice Wielkie na działalność Wójta. 

10 posiedzeń kontrolnych 

Na sesji Rady Gminy w dniu 13.06 zostało przedłożone Szanownej Radzie sprawozdanie z 

działalności KR za pierwsze półrocze, które obejmowało 8 posiedzeń w tym 6 kontroli. 

Sprawozdanie to zostało przyjęte. Natomiast na sesji w dniu 09.11 przedstawiono częściowe 

sprawozdanie za drugie półrocze w skład, którego wchodziły trzy kontrole i jedna ocena 

realizacji zadań. Ponadto został omówiony zaległy protokół z okresu pierwszego półrocza( 

protokół nr 33) 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jeszcze dwa posiedzenia: 

Pierwsze odbyło się 05.12 i dotyczyło kontroli działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 

(wydatkowanie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie). Obejmowało zakres działalności 

biblioteki głównej w Janowicach Wielkich oraz trzech filii z terenu gminy.  Z kontroli 

sporządzono protokół nr, 40 który państwo posiadacie. Wypracowano 5 wniosków: 

1. Podjąć aktywne działania w celu przyciągnięcia nowych czytelników, promować swoje 

zasoby książkowe oraz inne działania (wydarzenia), wykorzystywać internetowe formy 

przekazu (media społecznościowe, stronę Gminy Janowice Wielkie, newsletter Gminy, gazetkę 

gminną). 

2.Wykorzystywać i podejmować aktywną współpracę z ośrodkami kultury i edukacji (m. in. 

świetlice wiejskie, szkoły, zespoły ludowe) 

3.Skorygować czas pracy biblioteki w Janowicach Wielkich dot. godzin otwarcia (zgodnie z 

czasem pracy). 

4.Umożliwić bezprzewodowy dostęp do Internetu dla świetlic wiejskich w Trzcińsku i 

Komarnie – również poza godzinami pracy biblioteki 

5.Zweryfikować i wyjaśnić kwestię opłacania abonamentu za Internet na rzecz świetlic 

Drugie posiedzenie odbyło się 12.12 i dotyczyło realizacji skarg, wniosków i interpelacji przez 

Wójta za rok 2017 r. Dodatkowym tematem było rozpatrzenie skargi na działalność Wójta 

Gminy Janowice Wielkie w związku z wpłynięciem pisma do Przewodniczącego Rady Gminy 

w dniu 29 listopada od mieszkańca naszego terenu Pana Włodzimierza Soleckiego. Komisja 

zapoznając się ze sprawą jednogłośnie stwierdziła brak zasadności złożonej skargi. Sporządziła 

projekt Uchwały Rady Gminy oraz Opinie Komisji Rewizyjnej w wyżej wymienionej sprawie 

i przedstawiła pod głosowanie Radnym Gminy Janowice Wielkie. Informacje z przebiegu 

posiedzenia zostały zawarte w protokole nr 41, który również państwo posiadacie.  W związku 

ze złożoną skargą komisja wypracowała 4 wnioski: 

1.Na terenie Gminy Janowice Wielkie występują drogi, które bezwzględnie wymagają podjęcia 

działań naprawczych w pierwszej kolejności z uwagi na dużo gorszy stan od przedmiotowej 

oraz fakt, że stanowią dojazd do znacznie większej liczby gospodarstw niż omawiana droga, a 

osadnictwo ma charakter ustabilizowany; 

2.Uwzględniając sytuację finansową Gminy, prowadzenie działań naprawczych wymaga 

ustalenia odpowiednich priorytetów z uwzględnieniem powyższych kwestii; 
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3.Komisja Rewizyjna zobowiązuje Wójta Gminy do poprawienia stanu rowu odwadniającego, 

biegnącego wzdłuż przedmiotowej drogi, w możliwie krótkim czasie - celem minimalizacji 

negatywnego wpływu wód opadowych oraz roztopów śniegu na jej stan.  

4.Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność uregulowania kwestii zjazdu z 

przedmiotowej drogi na posesję sąsiadującą z posesją skarżącego, ponieważ prowadzona tam 

działalność (zwózka drewna) jednoznacznie wpływa na pogorszenie jej stanu oraz niszczenie 

rowu odwadniającego. 

Dodatkowo Szanowna Rada posiada informacje zawarte w protokole nr 37 dotyczącego 

kontroli umów i usług zlecanych na zewnątrz Gminy Janowice Wielkie o charakterze 

długoterminowych z dnia 27.09. Jest to protokół zaległy, który ze względów formalnych nie 

został dostarczony do sprawozdania częściowego za drugie półrocze na sesję w dniu  09.11. Ze 

względu na ilość zawieranych umów, ich charakter, zakres oraz brak odpowiedniej wiedzy 

Komisja Rewizyjna nie wypracowała żadnego wniosku. 

Ogólnie z posiedzeń Komisji rewizyjnej sporządzono 12 protokołów i trzy projekty uchwał ( 

wraz z opinią lub uzasadnieniem)           

Dyskusja 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – chodzi mi o protokół nr 41 Realizacja 

skarg, wniosków i interpelacji przez Wójta za rok 2017 r. Skarga Pana Włodzimierza 

Soleckiego na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie. Odniosę się do pkt. 2 Do Wójta 

Gminy Janowice Wielkie w bieżącym roku wpłynęło 57 wniosków i interpelacji oraz jedna 

skarga mieszkańca sołectwa Komarno rozpatrywana na dzisiejszym posiedzeniu. Wszystkie 

pisma złożone były przez radnych Gminy Janowice Wielkie, a przeważająca ilość to 

interpelacje. Komisja sprawdziła je pod kątem terminowości odpowiedzi – wszystkie 

odpowiedzi były udzielone w terminie 14 dni. Realizacja zdecydowanej większości interpelacji 

i wniosków polegała na udzieleniu pisemnej informacji na określony temat, interwencjach 

natury gospodarczej, wystąpieniu do innych instytucji. Część interpelacji i wniosków dotyczyły 

sfinansowania dodatkowych zadań, zostały one przyjęte do wiadomości przez Wójta i 

skierowane do realizacji w miarę środków w kolejnych latach. W związku z tym nie zostały 

one w pełni zrealizowane, a niektóre zostały przesunięte w czasie. Moje pytanie brakuje mi tu 

odpowiedzi ile interpelacji nie zostało zrealizowanych tak naprawdę a ile zostało 

zrealizowanych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Stanisław Tatarzyn, - niektóre wnioski, interpelacje i 

wnioski czytaliśmy z informacji Pana Sekretarza. Ilościowo nie mieliśmy wykazanych tych 

interpelacji, które zostały zrealizowane bądź przełożone na lata kolejne. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – moja uwaga na przyszłość, aby jasno 

zaznaczyć ile interpelacji zostało zrealizowanych a ile nie. Drugie pytanie dotyczy protokołu 

nr 37 - Kontrola umów i usług zlecanych na zewnątrz Gminy Janowice Wielkie, weryfikacja 

zakresu i sposobu zatwierdzania (dotyczy umów i usług o charakterze długoterminowym). 

Brak wniosków, a mnie zainteresowało to, że OC komunikacyjne – warunki wynegocjowane 

przez brokera – polisy Uniqa nr…... Ja chciałbym wiedzieć ile broker kosztował naszą 

Gminę. Dlaczego ten broker i za ile?. Kolejny pkt. Umowy zawarte na zasadzie porozumienia 

z samorządem, obowiązku ustawowego, wyboru w ppkt. Simeko - wsparcie imprez sport., 

kult. i imprez gminnych 18 –m- cy - 22500 zł. Co dokładnie było z tych pieniędzy 

zrealizowane i co zostało wsparte?  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Stanisław Tatarzyn – my odczytywaliśmy umowy 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – jedna uwaga Panie Stanisławie, - 

protokół z posiedzenia 12.09. wpłynęło 11.11. – to trochę długi termin. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Stanisław Tatarzyn – z uwagi na brak komunikacji 

miedzy Panem Sekretarzem a mną. Wymienialiśmy się informacjami. Komisja nie posiadała 

takiej wiedzy, jaki jest zakres i charakter tych umów. Sprawdzaliśmy pod kątem 
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merytorycznym. Jak otrzymałem informację to nie otrzymałem informacji o kwocie? Inaczej 

było na posiedzeniu a nie było to potwierdzone w uzyskanych dodatkowych pismach.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – protokół powstaje z posiedzenia. W 

protokole zaznaczyć, że na posiedzenie komisji nie zostało nam przekazane informacje 

dotyczące omawianego tematu. 

Radna Iwona Niedźwiedziska – dwuosobowy skład komisji też wygląda na to, że pewnych 

rzeczy się nie przerobi. Protokół nr 41 – 12.12. była kontrola, 24.01. wpłynęło do Rady Gminy 

a 28.02. rozpatrywaliśmy skargę Pana Włodzimierza. Protokół nr 40 z 5.12. On trafił do nas w 

sprawie działania bibliotek i ustawy krajobrazowej.  Pamiętam wypowiedź Pani kierownik, 

która oznajmiła nam tu wszystkim i wprowadzając nas tym samym w błąd odnośnie godzin 

otwarcia biblioteki. Przekazała nam informacje, że od godz. 11 do, 19 od kiedy zaraz po waszej 

kontroli, co było nieprawdą.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Stanisław Tatarzyn – ja to sprawdziłem to w 

ogłoszeniach. Zmiana w Urzędzie Gminy w biuletynie nastąpiła 16 lutego –parę dni przed. 

Zrobiłem sobie wyciąg z Książnicy Karkonoskiej wczoraj. Godziny otwarcia są takie same jak 

zawarte są w protokole.  Przekazywałem to Pani kierownik i nic przeciwko temu nie miała. 

Tam była też kwestia etatów. Wcześniej mówiła, że jest po ½ etatu i z godzin pracy też tak 

wychodziło. Skrytykowała mnie, że to nie jest taki układ, że jest 1/3, 2/3, ze 2 dni pracują w 

Komarnie, 3 dni w Radomierzu. Czasy pracy według tego, co jest aktualnie na stanie 

informacyjnym w Książnicy Karkonoskiej, tj., że filie pracują 2 godziny i godziny pracy są od 

15 do 19. I od 14 do 19. Natomiast Pani Kierownik przedstawiła nam, że od 11 do 19. 

Radna Iwona Niedźwiedziska – szkoda, że nie ma Przewodniczącego KB Gołębskiego, który 

był następnego dnia po statut, o który prosiłam o dostarczenie do biura rady. To jest ewidentne 

lekceważenia naszych próśb i naszych wniosków. Pan przewodniczący na drugi dzień był o 

godz. 11. Pani Kierownik nie było. Przysłał mi zdjęcie gdzie na drzwiach wejściowych widnieją 

godziny urzędowania. Czekał tam godzinę czasu żeby zobaczyć ten statut z 2002 roku i miał 

być dostarczony do biura Rady Gminy. Czy to jest takie ciężkie Panie Wójcie wyegzekwować 

od podległych Panu pracowników, o co proszą radni? Jeśli chodzi o te protokoły to proszę o 

terminowość, bo my pracujemy na tych dokumentach.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski – nie miałem wiedzy, że to nie wpłynęło do biura Rady Gminy. 

Porozmawiam z Panią kierownik. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Stanisław Tatarzyn – wracając jeszcze do godziny 

pracy to jak poszperałem to od 22.02.2013 do 16.02.2018 obowiązywał stary rozkład godzin 

pracy gdzie się pokrywał z tym, co było przedstawiane na początku. Pani Kierownik wręcz się 

oburzyła, że taka sytuacja istnieje. Jest wszystko tak jak przedstawiłem w protokole.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - czy ta praca w bibliotece w środy zostanie 

unormowana tak jak oczekiwaliśmy po spotkaniu. Czy w środę będzie otwarta normalnie czy 

trzymamy się, że środa to dzień szkoleń?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski, – jeżeli państwo macie zastrzeżenia do pracy biblioteki i Pani 

kierownik złóżcie to w ramach jednego wyartykułowanego pisma. Ja zaproszę na spotkanie 

panią Kierownik i dopytam o wszystko.  

Radna Iwona Niedźwiedziska - wręcz kłamie radnych mówiąc, że od dawna po kontroli 

komisji wprowadzono godziny pracy od 11 do 19. Kontrola była 14.12.A Pani w styczniu 

mówi, że zaraz po kontroli zmieniła godziny pracy biblioteki. Ta odpowiedź rzutuje na 

odpowiedzialność Pani Kierownik.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Stanisław Tatarzyn – posiedzenie KB było 14.02.br. 

a informacja o zmianach była od 16.02.br.  

Radna Iwona Niedźwiedziska – Pani Kierownik powiedziała, że zaraz po kontroli KR 

zmieniła godziny. 
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Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Ad.9. Sprawozdanie Wójta Gminy Janowice Wielkie z realizacji Programu współpracy  

Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego - za 2017 rok 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – państwo otrzymali pisemne sprawozdanie i mam 

nadzieje, że każdy z radnych zapoznał się z treścią. Sprawozdanie jest takie jak od kilku lat 

sporządzamy. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach niejasnych i zawiłych   

 

                                                                                  Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu 

 

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - w zeszłym roku przyjmowaliśmy 

sprawozdanie Wójta w formie uchwały. Dlaczego taka zmiana i z jakich przepisów to wynika, 

że nie ma w formie uchwały? 

Mecenas Janusz Konkol – zwrócono się do mnie o analizę, co tu w rzeczywistości przepis 

mówi w przedstawianiu przez Wójta informacji. Wójt przedstawia informację radzie gminy z 

realizacji Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Te przepisy, które zostały 

powołane na wstępie sprawozdania nie przewidują podejmowania przez Radę gminy żadnej 

uchwały.  To jest czynność faktyczna, którą po prostu Wójt wykonuje.  W oparciu o to 

sprawozdanie mogą być skierowane przez radnych pytania a nawet interpelacje, ale to nie jest 

to samo, co budżet czy innego typu uchwały gdzie konieczne jest pozytywne wyrażenie 

swojego stanowiska przez radnych. 

Radna Iwona Niedźwiedziska - to wynika z podjętej uchwały, która wprowadzała program 

współpracy i tam jest § zobowiązuje Wójta do składania raz w roku takiego sprawozdania. To 

zostało wprowadzone uchwała Rady Gminy tylko do tej pory nie było to realizowane. Dopiero 

od 3 lat to się realizuje po moim wniosku.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - pieniądze z funduszy sołeckich to również 

jest współpraca Wójta Gminy z sołectwami. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – pkt. 5 dot. praz poza programem. Podany jest tylko dla 

informacji żebyście mieli pełny obraz, jakie wsparcia otrzymały Stowarzyszenia z Funduszy 

Sołeckich. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski- - jeżeli fundusze sołeckie są przyjęte w ramach uchwały 

budżetowe i zobowiązują Wójta do realizacji to zawarte też jest w sprawozdaniu Wójta ze 

współpracy. Wyodrębnione są środki, które na mocy uchwały Gminy i uchwały Rad Sołeckich 

poszczególnych wsi są realizowane przez Wójta. I to zostało przedstawione państwu w tym 

sprawozdaniu.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - Sprawozdanie Wójta Gminy Janowice 

Wielkie z realizacji Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - za 

2017 rok zostało wysłuchane i przyjęte.  

 

Ad.10/11. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, 

zapytania Radnych. Sprawy różne 

 

Radny Jan Popławski - ja mam taka sprawę do Pana Wójta jak również do radnych. Składałem 

wniosek o przedłużenie oświetlenia ulicznego w Komarnie. Po rozmowach z Tauron została w 

pierwszej wersji obliczona na 25 tys. zł. Na dzień dzisiejszy jest to 8 tys. zł netto.  Jest to 

przedłużenie oświetlenia ulicznego z Komarna w stronę Radomierza ( 270 m). (od kościoła do 
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ostatniego budynku) Tam były zamontowane 3 oprawy uliczne i przewód zasilający . Moja 

prośbą w imieniu mieszkańców jest taka, że wczoraj na zebraniu wiejskim mieszkańcy 

Komarna wymusili od rady sołeckiej żeby jakąś kwotę dołożyć do tego. Rada Sołecka w 

Komarnie z funduszy sołeckich przeznaczy 2, 5 tys. zł, ale tu jeszcze chodzi o te pozostałe 

pieniądze.   W budżecie mamy tylko 20 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicznego. Dobrze 

byłoby te środki uruchomić i zrealizować te zadanie, bo naprawdę tam jest bardzo potrzebne te 

oświetlenie. Tam jest istniejąca linia można robić bez projektu. Wykona to Tauron.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jeżeli jest taka propozycja od strony Tauronu, że nie będzie 

trzeba projektu i oni to wykonają, to potwierdzam, ze w projekcie mam przeznaczone 20 tys. 

zł. Na modernizacje oświetlenia ulicznego. Jeżeli w ramach zgłaszanych pozostałych innych 

potrzeb to wydaje mi się, że kwota 5, 5 tys. zł. W ramach 20 tys. z budżetu na to działanie 

uważam, ze należałoby to zrobić.  Jeżeli państwo też powiecie ok., ze należy doświetlić ten 

odcinek drogi to możemy zlecać praktycznie od ręki realizacje tego zadania. Radny Jan 

Popławski - na zebraniu byli mieszkańcy, którzy tam mieszkają w tym kierunku jak również 

osoby, które będą rozpoczynać budowę. 

Radna Iwona Niedźwiedziska - chciałabym podziękować Panu Sekretarzowi za szybka 

reakcje i spowodowanie usunięcia gruzu z pod klubu oraz tabliczki, które też są usunięte. Druga 

sprawa nie mogę się doczekać po raz kolejny proszę ( od listopada) o informację o współpracy 

z Gminą Radlo. Państwo bagatelizujecie tą odpowiedź. Informacje o warunkach zabudowy - 

plan zagospodarowanie terenu po byłej fabryce papieru w Janowicach Wielkich. Prosiłam od 

momentu, kiedy pojawił się temat inwestora, którego nie ma. Planowanie inwestycji na terenie 

byłej papierni. Jaki jest plan zagospodarowania, jaka jest dopuszczalna zabudowa czy 

podstawy? Taka informacje dla radnych. Nie całe Janowice tylko tego odcinka. Panie 

przewodniczący 10.01.2018 Otrzymałam wiadomość na mój wniosek, który złożyłam  28. 

12.2017. Brzmiał tak: jak wygląda kontrola podległych pracowników, którzy w czasie godzin 

pracy mogą korzystać i korzystają z prywatnej poczty elektronicznej lub korzystają z portali 

społecznościowych w czasie godzin urzędowania. Jeżeli tak to jak się to zabezpiecza i Pan, jako 

szef kontroluje te działania. To jest wyciąg z protokołu. Otrzymałam odpowiedź i powiem tak 

proszę sobie Panie Wójcie nie żartować z radnej albo z radnych, jeżeli Pan udziela takiej 

odpowiedzi. W odpowiedzi na wniosek Pani radnej z sesji Rady Gminy dotyczącej kontroli, 

jakości pracy pracowników Urzędu Gminy proszę o wskazanie, którzy pracownicy, w jakie dni 

i o której godzinie, przez jaki długi czas korzystali, z jakich kompletnie portali 

społecznościowych i prywatnej poczty elektronicznej adresowanej, do kogo i w jakiej sprawie. 

A także stanowisko czy w przekonaniu Pani radnej ich działalność ma charakter prywatny czy 

służbowy. Mój wniosek, który złożyłam, jeżeli w goglach wpiszemy blokowanie portali 

społecznościowych przez pracodawców można wiele rzeczy poczytać. Wczoraj spotkałam się 

z wypowiedzeniem osobie warunków pracy i w 1 § - nagminne używanie korzystanie z portali 

społecznościowych.  A Pan udzielając takiej odpowiedzi po prostu nie poważnie potraktował 

mój wniosek. To nie ja jestem od tego żeby sprawdzać pracowników Panie Wójcie.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nadal uważam z pewną powagą, że jaka była powaga 

zapytania taka była powaga odpowiedzi. Pani w swoim zapytaniu domniemała się, że takie 

rzeczy dzieją się. Teraz po Pani wypowiedzeniu pokazuje, że ktoś tam kogoś zwalnia i 

wzmacnia Pani swoje domniemania, że takie rzeczy się na terenie Urzędu dzieją. Ja w swojej 

odpowiedzi odpowiedziałem, że nie zgadzam się z Pani domniemaniem. Jeżeli Pani uważa, ze 

ktoś taki jest to poprosiłem wskazanie. Ja nie zauważyłem żeby tego typu działalność miało 

miejsce. Nie zauważyłem żeby któryś pracownik nie dopełnił obowiązku i terminów, bo 

korzystał z Internetu w sposób, jaki Pani domniemała się. Podtrzymuję w pełni swoja 

odpowiedź.  
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Radna Iwona Niedźwiedziska składam dzisiaj trzy wnioski. Pierwszy wniosek dotyczy 

opłaty targowej za rok 2016 i 2017. Proszę o informację o wysokości wpływu do budżetu opłaty 

targowej pobieranej przez: ustanowionych inkasentów, bezpośrednie wpłaty osób 

prowadzących sprzedaż obwoźną za rok 2016, 2017. Drugi wniosek w sprawie realizacji 

wniosku z 15.04.2015 Oraz 05.03.2017 Dotyczący montażu korytek odwadniających przy 

drodze gminnej na 343 pomiędzy nr 33-35 w Trzcińsku.  W związku z kończącą się gwarancją 

i pisanym protokołem odbioru pogwarancyjnego na drodze nr 393 wnoszę o podjecie działań 

niwelujących zalewanie wodami opadowymi powyższych posesji, z uwagi na pochylenie 

nawierzchni asfaltowej. Przypomnę na marginesie tej sprawy, że projekt przewidywał montaż 

na tym odcinku korytek odwadniających.  Uczestniczyłam w protokole w odbiorze 

pogwarancyjnym w dniu 29.01.2018 ( Bardzo dziękuje za poinformowanie nas) Przeszliśmy z 

Panami całą drogę, ale byłam zaniepokojona jedna rzeczą. My radni z Trzcińska wielokrotnie 

przez sześć lat, kiedy ta droga była wybudowana nie mamy nic do tej drogi, bo naprawdę jest 

wzorcowa oby wszystkie te drogi takie były zrobione, oprócz malutkich poprawek ( 

uszczelnienie spękań nawierzchni po bokach) Zwracaliśmy uwagę przez pierwsze lata o 

studzience, która jest powyżej powierzchni i nie pobiera wody. Ta studzienka wadliwie 

wykonana ma być do 15 maja, br. Ma być poprawiona. Gdyby nie moja tam obecność to dziwie 

się, że Pana pracownik Pan Chrząstowski nawet nie raczył zwrócić na to uwagę nawet nie wziął 

naszych wniosków pod uwagę. Gdyby mnie tam nie było nie byłoby tego zapisu, że maja tam 

odpowiednio ściągnąć te wody opadowe i skierować to nadlewką asfaltową żeby ta woda 

spełniała funkcję. Dlaczego pisze ten wniosek o te korytka?  Kiedy dostałam odpowiedź w 

sprawie tych korytek odwadniających, że w momencie budowy zrezygnowano z nich, bo był 

problem z odwodnieniem i droga jest na gwarancji i my ruszyć tego nie możemy? Ci państwo 

nagminnie są zalewani przez wody opadowe. Jest taka możliwość, bo wykonawca, który był 

tam z nami i inspektor nadzoru podpowiedzieli Panu Chrząstowskiemu i Panu Dominikowi jak 

można to rozwiązać. Obiecałam tym ludziom, że zajmę się ta sprawą.  Pracownik Urzędu 

Gminy mówi, że nic oni, jako mieszkańcy do tej pory nie zrobili. Dlaczego zrzuca się pewne 

rzeczy jakieś niedociągnięć a, które zostały w czasie inwestycji zrobione ma ja spadać na 

mieszkańców? Trzeci wniosek, który składam to w sprawie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego w Trzcińsku. Regulacja rzeki Bóbr w newralgicznych punktach. W 

2013 roku na mój wniosek wystąpiono do ówczesnego RZGW o ujęcie w planach do realizacji 

– prac regulujących na rzece Bóbr na terenie Trzcińska. Do października 2017 roku Urząd 

Gminy nie wystosował jakiegokolwiek monitu w tej sprawie w trosce o bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe ( liczne wysepki, na których rosną wierzby). Mając powyższe na uwadze 

wnoszę o pilne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Ostatni Pan mi odpowiadał w 

październiku, że było jakieś spotkanie w sprawie master planu dla zlewni oni tam się utworzyli 

Wody Polskie - myślę, że już się utworzyli i niech się wezmą za robotę. Ja wszystkiego nie 

śledzę i to nie ja jestem pracownikiem Urzędu Gminy. 

Radny Dariusz Podkański – skoro firma Pana Chorążego nie będzie jeździła to może by zabrał 

ten słupek przystankowy( szpetny) z mojej działki przy moim ogrodzeniu. Druga sprawa tutaj 

przed 15 w Trzcińsku jest nur oporowy ( po prawej stronie) tam jest rów, który jest zapchany 

zamarznięty. Tam woda wylała się na asfalt i jest tam zmarzlina. To jest na łuku żeby nie doszło 

do jakiegoś wypadku.  Nie mówię żeby teraz, ale na wiosnę żeby wyczyścili ten rów. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - interpelacja na podstawie protokołu nr 37 

KR mamy tutaj OC komunikacyjne – wynegocjowane przez brokera – polisy. Moje pytanie. 

Czy broker negocjował jeszcze inne umowy gminne i jakie były koszty usług tego brokera 

Kolejna interpelacja - mamy zapis Simeko - wsparcie imprez sportowych, kulturalnych, imprez 

gminnych? Umowa na 18 miesięcy opiewa na kwotę 22, 5 tys. zł. Co dokładnie było z tych 

pieniędzy za sponsorowane i w jakich sposób były wydane? Powrócę do protokołów. Na 
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poprzednich sesjach prosiłem, aby Skarbnik przedstawił mi koszty sądowe, jakie poniósł Urząd 

Gminy na sprawy związane z Wodnikiem w roku 2016. Miało to być przygotowane na 

wcześniejszą sesję, ale Skarbnik przeprosił i powiedział, że to mu umknęło i wykonam to Panu 

na piśmie.  Do tej pory takiej informacji nie otrzymałem. Bardzo proszę i składam interpelacje 

w tej sprawie, aby przedstawić dokładne koszty, jakie poniósł Urząd Gminy związane ze 

sprawami sądowymi z Wodnikiem na rok 2016 oraz 2017. Kolejna zapomniana rzecz to będzie 

kolejna interpelacja. Koszty, jakie poniósł Urząd Gminy na węgiel spalany w budynku Urzędu 

Gminy oraz w budynku GOPS za lata 2015, 2016 i 2017. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – też mam kilka spraw. Pierwsza 

to otrzymałam pismo od mieszkańców ul. Kochanowskiego w Janowicach Wielkich. Pismo, 

które skierowane było do mojej wiadomości a głównym adresatem był Pan Wójt. Pismo 

dotyczące wyasfaltowania tej ulicy i wiem, że mieszkańcy odpowiedź już dostali. Natomiast ja 

składam wniosek w związku z tym pismem, ponieważ mowa tu była o asfaltowaniu, ale 

rozumie, że na chwile obecną możliwości finansowe są w tym zakresie dosyć mocno 

ograniczone. Wniosek – żeby wykonać dwie rzeczy, które zostały tam zawarte w tym piśmie. 

- ustawienie na wjeździe znaku ślepa uliczka a także oczyszczenie skrzyżowania z ulicą 

Kolejową. Oczyszczenie i ewentualne utwardzenie tak żeby przynajmniej wjazd na tą ulicę był 

w okresie wiosenno-letnim w lepszym stanie niż to jest na załączonych zdjęciach.  A też mam 

takie pytanie. Jaka jest w ogóle ewentualna możliwość pozyskania na tego typu inwestycje na 

remont czy wyasfaltowanie drogi ze środków popowodziowych?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – nie ma żadnej możliwości, ponieważ nie ma tej drogi w 

protokole. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – jeszcze prośba dotycząca 

pobliskiej okolicy. Przy ulicy Kolejowej na wysokości dwóch nowo wybudowanych budynków 

powstały takie dwie duże solidne wyrwy w asfalcie. Wniosek, aby doprowadzić tę drogę do 

stanu używalności, kiedy będzie to tylko możliwe. Pierwsza interpelacja, którą zgłaszam to 

zgłaszam ja na prośbę Pani Ani Skotarek, która nie mogła z nami dostać do końca i Pani Kingi 

Milancej – sołtysa Komarna. Interpelacja dot. konkursu, o którym Pani Ania wspominała 

ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w zakresie 

dofinansowania budowy obiektów pełniących funkcje kulturalne. Bardzo proszę o określenie i 

przekazanie informacji dot. możliwości finansowych udziału Gminy Janowice Wielkie w tym 

konkursie. Jeżeli taka możliwość będzie to proszę o niezwłoczne podjęcie działań związanych 

z przygotowaniem wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Niezależnie czy równolegle z 

pracami związanymi z zakończeniem przygotowania dokumentacji budowlanej ( 

kosztorysowej i wszystkich dokumentów z tym związanych) oraz z wyznaczeniem i 

przekazaniem informacji dot. osoby, która będzie z ramienia Urzędu będzie prowadziła i będzie 

odpowiedzialna za poniższe działania, z którą tą osobą przedstawiciele Komarna będą się mogli 

kontaktować.( Złożę to na piśmie). Mam kilka pytań. Kiedy będzie wywózka 

wielkogabarytowa Odp. Wójt nie wiemy? Jesteśmy na etapie zmiany umowy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – czy została wydana decyzja o 

warunkach zabudowy dot. terenów pofabrycznych. Odp. Wójt - absolutnie nie jest to jeszcze 

długa droga. 

Radny Remigiusz Łącki - składam wniosek dot. ul. Kolejowej. Idąc od dworca kolejowego 

przed tunelem jest tam ostatnia lampa, która jest pozbawiona oprawy. I ona by miała gdyby ją 

uruchomić w zasięgu to skrzyżowanie ulicy Kolejowej- Matejki i Sportowej wychodzącej z 

tunelu. Druga sprawa to czy są jakieś perspektywy i plany na temat kortu tenisowego, który jest 

za budynkiem nr 16 ul. 1 Maja. On już zarasta samosiejkami. Te stawy, które tam są pełnia role 

śmietnika. Może jakieś organizacje sportowe by się tym zajęły, bo teraz to wygląda szpetnie. 

Miedzy czasie Pan Ratyński to dzierżawił w tej chwili jest to wysypisko śmieci. Proszę o 
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sprawdzenie, kto jest właścicielem kortu. Odp. Wójt - gdzie około 3 lat temu była osoba, która 

się dopytywała o ten kort. Ja nie pamiętam czyi jest ten kort. 

Sołtys wsi Miedzianka Andrzej Brudziński - Panie Wójcie ponownie przypominam sprawę 

odnośnie lampy przy kościele w Miedziance. Odp. Wójt- wiem, że ta lampa nie świeci 

monitowaliśmy. Ale prawdopodobnie musimy za własne pieniądze wymienić sterownik i 

wymienić akumulator.  

Sołtys wsi Miedzianka Andrzej Brudziński – druga sprawa to już pisałem do Wójta odnośnie 

drogi do mojej posesji. Wszystko, co jest możliwe z drogi powiatowej spływa wraz z wodą na 

moją posesję. Jeszcze zjazd z Miedzianki na pierwszym zakręcie było tam dużo krzewów drzew 

teraz to wszystko zostało przez kolei powycinane i ten zjazd jest około 20 m od tej skarpy. 

Może, chociaż znak sierżanta tam postawić, bo barierki to za duże koszty. Odp. Wójt - ok. 

wystąpimy, ale nie jestem optymistycznie nastawiony do działań powiatu z tym związanych. 

Natomiast tylko zdrowy rozsądek kierowców nas tam może uratować.( Wolna rozmowa) 

Natomiast odnośnie waszej działki Pani Emilia miała robić spotkanie. Jak tylko podjedzie 

geodeta to faktycznie podjedziemy i razem ten teren obejrzymy i porozmawiamy również o tej 

części spornej?  

Radna Iwona Niedźwiedziska - czy zostało zgłoszone przez Urząd Gminy to ponowne 

zapadniecie się pobocza. Odp. Wójt – całość korespondencji powyciągałem i również 

poprosiłem Pana Chrząstowskiego żeby mi opisał, co i gdzie. Tematy związane z 7.11, 11.11., 

17.11, 3 Stycznia był wniosek odnośnie posesji nr 107. W styczniu telefonicznie zgłosiłem 

Panu Sabałę, że znów jest zapadnięte pobocze. 27.01.2018 W rozmowie telefonicznej z 

dyrektorem Sobalą usłyszałem informacje, że powiat jest w trakcje wyłaniania wykonawcy i 

prac remontowych na drogach powiatowych. Po rozstrzygnięciu przetargu takie prace jak 

naprawa poboczy będą wykonywane. Powiat nie ma pracowników interwencyjnych. Dyrektor 

potwierdził, że pobocze nie jest uszkodzone w sposób zagrażający dla pojazdu tak jak w 

listopadzie i, że w takim okresie zimowym nie będzie naprawiać tego urządzenia. W nawiasie 

bariera koło Pana Karasińskiego też jest nienaprawione pomimo zgłoszenia. Zgłoszenie 

państwa Karasińskich poszło mailem z dnia 23.01.2018r. 

Radna Iwona Niedźwiedziska – droga jest na gwarancji i nie rozumie Pana Sabały, że jak 

szukają wykonawcy przecież upłynęło nam 1, 5 roku gwarancji ( pozostało 4 lata). Wykonawca 

powinien naprawić te szkodę. Odp. Wójt – możemy wystąpić żeby naprawili nam to w ramach 

naprawy gwarancyjnej. Natomiast wiem, że to robi wykonawca. Wykonawca odpisze, że to nie 

jest wskutek wadliwego wykonania tylko w skutek użytkowania zjechania z nawierzchni drogi 

utwardzonej na pobocze, które nie było przewidziane do przenoszenia takich obciążeń. 

Wykonawca umyje ręce.  

Radna Iwona Niedźwiedziska – na KB, która odbyła się w wieży w Radomierzu gdzie 

uczestniczyliśmy tam. Przewodniczący Komisji powiedział zróbmy raz a porządnie. 

Zaprzeczyłam temu stwierdzeniu, dając przykład drogi, która po tylu latach została zrobiona i 

jest na gwarancji a wydział dróg nie może wyegzekwować od wykonawcy poprawienia tego 

stanu rzeczy. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy dochodzi w tym samym, punkcje do zapadnięcia 

się pobocza to przepraszam poprzednio pracownicy interwencyjni, co nie omieszkałam 

wspomnieć na tej komisji, że taką rzecz nie robi się pracownikami interwencyjnymi. Odp. Wójt 

– spróbujemy to w miksować w naprawę pogwarancyjną. Na barierkę poszedł wniosek – 

zobaczymy.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – już kiedyś Panu zgłaszałem oświetlenie na 

ulicy 1 Maja ( od przejazdu do świetlicy), że nie świecą. Jest różnie raz świecą raz nie, ale też 

późno się załączają po godz. 20. Wypadałoby tam coś przestawić, pomimo, że jest dłuższy 

dzień, ale o 20 jest bardzo ciemno. Odp. Wójt – u nas są wszystkie na programatorach tych 

astronomicznych ok. sprawdzimy.  



str. 37 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – jeszcze takie pytanie do Pana i Skarbnika, 

bo patrząc na ugodę z Wodnikiem w § 1 – Gmina zobowiązuje się w terminie do dnia 30 lipca 

2017 roku zapłacić Przedsiębiorstwu łączną kwotę 318 399, 95 zł. Stanowiącą spłatę 

dotychczasowych kosztów postępowania, zaległych not odsetkowych oraz ustawowych 

odsetek od nieterminowej spłaty naliczonych na dzień 30.04.2017 roku.  W pkt. 2 Gmina 

zobowiązuje się zapłacić pozostałą kwotę należności głównej w wysokości 1 419. 833,80 zł 

plus należne odsetki ustawowe naliczone od 01.05.2017 r. do dnia zapłaty w 36 ratach.  Pytanie 

moje ile my zapłacimy za odsetki od dnia 1.05.2017 r. od kwoty głównej.; W tym pkt. Jest 

zapisane jasno, że Gmina zobowiązuje się zapłacić pozostałą kwotę należności głównej 

1 419.833,80  plus należne odsetki ustawowe naliczane od 1.05.2017r. do dnia zapłaty w 36 

ratach.   Wg. 1 738 tys. zł to jest 318tys. zł zaległości na dzień 30.04. a należność główna to, 

1419 ale od tej należności głównej mamy karne odsetki.  W jakiej wysokości Gmina zapłaci od 

tej kwoty do momentu zakończenia spłaty.  Bardzo proszę o taką informację Odp. Skarbnik – 

kwoty teraz Panu nie podam. Odp. P. Pawłowicz, – ale proszę o przygotowanie tych wyliczeń 

i przygotowanie takiej informacji na piśmie. Jeszcze jedno pkt. 4 w ugodzie Gmina 

zobowiązuje się do dnia 30 czerwca 2017 roku zapłacić Przedsiębiorstwu kwotę kosztów w 

postępowaniu, które zostaną zasadzone przez Sąd Okręgowy w Legnicy w sprawie V GC 

308/14. Co to są za koszty sądowe? Odp. Skarbnik – ta sprawa się nie odbyła? Wójt – w 

załączniku są koszty sądowe.  Odp. Skarbnik - każda rata, która jest spłacana pomniejsza 

odsetki. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Ad. 12. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – wszyscy radni otrzymali pismo, że w myśl 

z art. 24h ust.4 ustawy o samorządzie gminnym, radny i wójt składają pierwsze oświadczenie 

majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia 

majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał 

mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką 

działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane 

przez radnego i wójta, co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o składanie oświadczeń majątkowych 

w dwóch egzemplarzach wraz z informacją o osiągniętym dochodzie w roku podatkowym (PIT) 

w terminie w/w. Składanie oświadczeń w odpowiedniej ilości egzemplarzy jak również w 

oznaczonym terminie znacznie usprawni i ułatwi pracę przy przekazywaniu oświadczeń 

majątkowych do Urzędu Skarbowego.  

                                                                                  Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu  

Ad. 13. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy. 

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz - kto z radnych jest za przyjęciem 

protokołu z XXXII I sesji Rady Gminy zechce podnieść rękę.  

Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 9 radnych, 8 głosów „za” 1 głos 

‘’wstrzymuje się’’ ( radna Iwona Niedźwiedziska) głosy „ przeciw” nie wystąpiły  

Stwierdzam, że większością głosów „za” Rada przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Gminy. 

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz - kto z radnych jest za przyjęciem 

protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy zechce podnieść rękę.  

Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 9 radnych W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 9 radnych, 9 głosów „za” głosy 

‘’wstrzymuje się’’ i głosy „ przeciw” nie wystąpiły  

Stwierdzam, że większością głosów „za” Rada przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Gminy. 
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Ad.14. Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy.   

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zakres tematyczny porządku obrad 

został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy o 17: 15 dokonał zamknięcia XXXV sesji Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w 

obradach. Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała                                                                      Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                                     Przewodniczący 

Insp. ds. Rady Gminy                                                          Rady  Gminy 

i działalności gospodarczej                                              Paweł   Pawłowicz   

 

 

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

 

 

 

 

Przebieg sesji został zapisany na urządzeniu rejestrującym dźwięk i udostępniany jest w Biurze 

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

sesji nie zostały zaprotokołowane w formie papierowej gdyż z przyczyn technicznych nie są 

możliwe do odsłuchania. 

  
 

 


