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                                                             PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2018 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 19 kwietnia 2018 ( czwartek) 

godz. 10 :00 

 

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

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

Rady Gminy 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 XXXVI sesję Rady Gminy Janowice 

Wielkie – o godz. 10: 00 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, 

zaproszonych gości, Pana Sekretarza Gminy Miłosza Kamińskiego, przedstawicieli Związku 

Gmin Karkonoskich z Bukowca, Rady Seniorów Panią Izabelę oraz dziennikarza Pana 

Grzegorza Kędziorę.  

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 XXXVI 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 XXXV sesji Rady Gminy.  

   6. Podjęcie uchwał  

  6.1  w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Karkonoskiego Klastra    

         Energii   

  6.2  w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Janowicach Wielkich i  

         nadania jej statutu 

  6.3  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 

        6.4  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością działki nr 267/1 w  

               Radomierzu, której Gmina jest współwłaścicielem 

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

        Zapytania Radnych 

  8.  Sprawy różne 

  9.  Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

10.   Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. 

11.   Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy.   

  

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

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

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – chciałbym przeprosić państwa za nieobecność Wójta i 

Skarbnika w tym momencie. Nieobecność ich jest podyktowana wezwaniem do Wrocławia w 

związku z udzieleniem dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach 

powiatu z województwa dolnośląskiego na wyposażenie i urządzenia dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych.  Krótko mówiąc pojechali po umowę, w której jest określone niezbędne wsparcie 

do udzielania pomocy poszkodowanych bezpośrednio na miejscu tj. defibrylatorów, toreb 
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ratowniczych i innego sprzętu z wyłączeniem pojazdów. W związku z ogłoszeniem wyników 

naboru o dotację Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza na konkretny dzień i konkretne 

godziny. Otwarcie tej uroczystości we Wrocławiu rozpoczyna się o godz. 10- tej. Myślę, że w 

dalszej część sesji obaj Panowie będą uczestniczyć. Z tego, co wiem to Pan mecenas swoje 

usprawiedliwienie przedstawił bezpośrednio Panu Przewodniczącemu Rady. W związku z nie 

obecnością chciałbym poprosić o zmianę w porządku obrad dzisiejszej sesji tj. przesuniecie 

pkt. 4 na pkt 6a ( zaraz po podjętych uchwałach). Wójt po przybyciu przedstawi informację o 

pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Pan Mecenas dzwonił do mnie półtorej 

tygodnia temu i informował, że ma bardzo ważną sprawę w sądzie i na sesje przybędzie z 

godzinnym opóźnieniem. Wyraziłem zgodę. Jeżeli chodzi o nieobecność Wójta to w dniu 

wczorajszym dowiedziałem się, że sytuacja taka będzie miała miejsce. Rozmawiałem osobiście 

z Panem Sekretarzem i Panem Wójtem, bo była taka możliwość żeby Pan Wójt uczestniczył w 

tej sesji. Wójt stwierdził, że ważny jest wyjazd do Wrocławia gdzie mógł uczestniczyć w 

zamian Pan Sekretarz. Wybrał jak wybrał jesteśmy póki, co w okrojonym przedstawicielstwie 

Urzędu Gminy.  

Więcej uwag i wniosków nie stwierdzono.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – poddał pod głosowanie porządek 

dzisiejszych obrad wraz z naniesionymi poprawkami.  

Porządek obrad XXXVI sesji po zgłoszonych zmianach przyjęto jednogłośnie.   

Ad.2  

Stwierdzenie quorum 

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

obecności w obradach uczestniczy 12 radnych, nieobecni radni to:  

1. Sylwia Przedwojewska 

2.  Anna Skotarek 

3. Jędrzej Wasiak Poniatowski    

                                                                                     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  27.03.2018 

skierowane do Pana Ryszarda Rzońcy –PHU „KAMA” zs. Mysłakowice w sprawie 

wykonywanych usług zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Janowice Wielkie, w 

sezonie 2017/2018 – ( nierzetelne utrzymanie dróg w dniach 16-20.03.2018)  

 

                                                                                     Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - kolejne pismo, które wpłynęło do Rady 

Gminy jest od Pana T. Fijałkowskiego dot. katastrofalnego stanu drogi ul. Spacerowej. Ponadto 

została przedstawiona historia korespondencji z Urzędem Gminy w przedmiotowej sprawie.  

                                                                                     Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu 

Niniejsze pismo skierowałem do Wójta Gminy, na które otrzymałem odpowiedź, że 

nawierzchnia ul. Spacerowej do dnia 30 kwietnia br, zostanie poprawiona przez 

przedsiębiorstwo odpowiedzialne za remont infrastruktury kolejowej, w związku z 

uzasadnionym przepuszczeniem uszkodzenia drogi w czasie transportu ciężarowego. 

                                                                                    Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak, – Halota – pismo z dnia 30.03.2018  w 

sprawie budowy nawierzchni drogi, informuje, że stanowisko Wójta w przedmiotowej sprawie 
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zostało przekazane mieszkańcom poprzez pismo za pośrednictwem p. A. Świerk w dniu 9 

marca 2018 r. ( w załączniku dwa pisma) 

 

                                                                              Załącznik Nr 6, 7 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – otrzymaliśmy pismo z dnia 22.02.2018r. 

od Wojewody Dolnośląskiego – strona skarżąca do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego 

we Wrocławiu – Skargę na uchwałę nr XXXIII/156/2017 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 

30 listopada 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Komarno w Gminie Janowice Wielkie. Wojewoda wnosi o stwierdzenie 

nieważności § 7 ust.1 pkt.2, § 7 ust.1 pkt3 lit.b we fragmencie „nośników reklamowych, 

obiektów małej architektury oraz „ § 10 ust.5pkt4 we fragmencie „ oraz elementy reklamy” 

                                                                                    Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu 

Przygotowana moja odpowiedź do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

została wysłana 04.03.2018 r. Uchwała nadal jest ważna zostały tylko stwierdzone nieważności 

fragmenty, które państwu przedstawiłem.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – pismo z 4.04.2018 skierowane 

do Pani Anny Konieczyńskiej Starosty Jeleniogórskiego w sprawie uzupełnienia ubytków na 

drodze powiatowej nr 2735D, Radomierz – Janowice Wielkie.  

                                                                                     Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu 

- kolejne pismo z dnia 04.04.2018  skierowane do Starostwa Powiatowego Wydziału Dróg 

powiatowych w sprawie oznakowania znakami U-9a i U-9b na drodze powiatowej nr 2750D 

Komarno – Radomierz  

                                                                                   Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu 

- kolejne pismo z dnia 6.04.2018 skierowane do Starostwa Powiatowego Wydziału Dróg 

Powiatowych w Jeleniej Górze w sprawie uzupełnienia ubytków na drodze powiatowej nr 

2735D, w Trzcińsku. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – kolejne 2 pisma skierowane od 

mieszkańców Radomierza 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. 

Zapoznam państwa z ich treścią przy omawianiu projektu przedmiotowej uchwały. 

 

                                                                           Załącznik Nr 11, 12 do niniejszego protokołu 

Otwarcie dyskusji  

Radny Piotr Gołębski – odnośnie pisma –zimowego utrzymania dróg. Cieszę się, ze w końcu 

zostało napisane pismo tak jak powinno być. Wykonawcy wykonują pierwszą pracę na swojej 

gminie a później do nas przyjeżdżają. Za wykonywanie tych usług biorą satysfakcjonujące 

pieniądze. Jedyna szkoda, że takie pisma nie były częściej sporządzane za każdym razem z 

niewywiązującej się umowy. Takie pismo jest uzasadnieniem wypowiedzenia umowy. 

Radny Piotr Lesiński – mam pytanie do tego samego pisma. Pan Rzońca miał dać odpowiedź 

na pismo. Czy wpłynęła odpowiedź do Urzędu Gminy? Odp. Sekretarz- sprawdzę i 

odpowiem?  

Radny Piotr Lesiński – odnośnie ulicy Spacerowej. Chciałbym zaplatać czy to jest prawda, że 

Urząd Gminy wydawał zgodę na przejazd samochodów rajdowych tamta trasą. Odp. 

Sekretarza – nie mam takiej informacji. Wiadomo, że ulica Spacerowa jest mocno 

eksploatowana nie tylko przez dwa wspomniane w piśmie rajdy, ale też przez indywidualnych 

użytkowników. Trudno powiedzieć, kto i jakimi pojazdami tam się porusza. Natomiast, co do 

przebiegu trasy nie był opiniowany przez Urząd Gminy.  Nie wiemy dokładnie jak ten przebieg 

wyglądał.  
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Radny Piotr Lesiński - ulica Spacerowa( podkład tłucznia się rozjechał). Odpowiedź Gminy 

jest żenująca żeby czekać do momentu zakończenia budowy ostatniego domu na działkach 

przyległych do tej drogi. Część ludzi kupuje działkę i traktuję te działki, jako rekreacyjne i 

odpowiedzieć, jako Urząd sprawujący nadzór, że wybudujemy drogę, kiedy wybuduje się 

ostatnia osoba. To jest odpowiedź śmieszna.  

Radny Jan Popławski – odnośnie odśnieżania. W piątek ( 16.03.br) w Komarnie w ogóle 

droga nie była odśnieżona. Dzwoniłem do Pana Rzońcy kilka razy to powiedział mi, że przyjadą 

nad ranem odśnieżą. Faktycznie o 4 rano przyjechali i odśnieżyli. Natomiast cały piątek droga 

była nieodśnieżana. O tej sytuacji powiadomiłem też p. Chrząstowskiego a w piśmie nie ma nic 

na temat Komarna. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - brakuje tu jeszcze paru innych rzeczy 

zgłaszanych np. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich 

Radny Dariusz Podkański - ja ulicę Spacerową zgłaszałem już parę sesji wstecz. Bardzo 

proszę o dopilnowanie, aby ta firma świadcząca usługi dla kolei, która będzie uzupełniała te 

ubytki żeby zrobiła to porządnie a nie tak jak w Trzcińsku na drodze dojazdowej do stacji. 

Wzięli tylko tam łopatą posypali roznieśli to i wszystko. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - odnośnie firmy „Kama” to potwierdzam fakt, że kiedy 

dzwoni się do Gminy to wszystko gra i do wykonawcy też wszystko gra. Tak nie może 

funkcjonować jak do tej pory funkcjonuje. Osobiście zgłaszałam do Pana dyżurnego, który 

stwierdził, ( co u was w Trzcińsku sypie).Oni odśnieżają i za to biorą pieniądze i powinni 

wywiązać się z umowy. Proszę powiedzieć czy w umowie z wykonawcą został uwzględniony 

skrócony termin oczyszczenia po zimie. Czy będziemy czekać do końca maja? Miał być 

zmieniony do kwietnia to był nasz wniosek radnych, który został zbagatelizowany. Nie 

oszukujmy się mieszkamy w terenie turystycznym i idzie długi weekend i idą zielone świątki a 

Gmina budzi się w tedy, kiedy jest wykaszanie traw. Jest to powtarzający się problem od wielu 

lat i proszę nie bagatelizować naszych uwag radnych. Druga sprawa odnośnie pisma odnośnie 

ulicy Spacerowej. Jest to kolejny dowód na lekceważenie poważnych spraw mieszkańców. Tak 

samo było kilka lat temu na naszej drodze osiedlowej, kiedy zostało zbagatelizowane usuniecie 

za dużo nasypanego tego grysu. Do dzisiaj wala się po kątach i tam Panom zależy naprawdę na 

mieszkańcach na swoich wyborcach. Jest to przykre. Mam pytanie. Szkoda, że pana Wójta nie 

ma, bo zadałabym jemu osobiście to pytanie. Na jakiej podstawie odbywają się rajdy 

samochodowe Subaru. Następnie głośna sprawa na terenie zabytkowego parku przy Pałacu. Ja 

w Urzędzie Gminy dowiaduje się, że państwo nie macie nic do terenów prywatnych. 

Przepraszam mylicie się Panowie. Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z 2007 roku 

jasno mówi, że na terenie parku zabrania się organizowania rajdów motorowych i 

samochodowych. Rajdy, który leciały ulica Spacerową to są w otulinie parku. Jak możecie się 

podpisywać Panowie pod patronatem Wójta Gminy Janowice Wielkie? Po to są tworzone parki 

żeby zachować jeszcze te wartości, które dzięki ludziom tego strzegą są zachowane na kolejne 

pokolenia. Na jakiej podstawie wydawane są zezwolenia tak samo Wojewody, który wydał 

wcześniej rozporządzenie, że można organizować.  Panowie wpuście jeszcze rajdy w trzcińskie 

mokradła. Tam też są fajne błotne tereny. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – odnośnie całej korespondencji związanych 

z ulicą Spacerową nie odczytam z uwagi na czas.  Wnioskodawca zwracając się do Urzędu w 

poprzednim roku otrzymał też odpowiedź w dniu 23.02.2017 r. dot. stanu technicznego drogi 

gminnej – ul. Spacerowej obręb Janowice Wielkie, że ze względu na planowaną inwestycję 

budowy kanalizacji sanitarnej pozostałej części Janowic Wielkich, w budżecie Gminy na rok 

2017, na remonty dróg przeznaczona jest kwota 20 tys. zł. Kwota ta tylko w części pokryje 

koszty naprawy częściowych ubytków nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i pozostałych 

niezbędnych kosztów związanych z usuwaniem awarii na drogach ( remonty przepustów, 

uzupełnianie znaków). Powoływanie się na to, że nie zrobimy tej drogi, bo będzie robiona 
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kanalizacja, czy będzie robiona droga gdzie było wiadomo, że kanalizacja była zagrożona przez 

cały rok z powody długu, który mamy w Wodniku. Chwilę później sypnęło się, że nie będziemy 

robić kanalizacji, bo nas na to nie stać, bo musimy spłacać dług Wodnika. Wiadomo było, że 

nie zrobimy tego remontu drogi gminnej ulicy 1 Maja, – bo nie mamy na to pieniędzy, bo są 

długi w Wodniku. Odpisując tak mieszkańcowi i powołując się na kanalizacje to jest skandal. 

Bo trzeba było to zrobić, wykonać i koniec. Teraz ta droga jest poprawiona. Dlaczego po raz 

kolejny jest wykonywane coś wtedy, kiedy mieszkaniec napisze pismo do Rady Gminy? Czy 

to nie można zrobić tak po prostu normalnie na prośbę mieszkańca? Ta droga nie jest idealna 

drogą, ale nasypać tłucznia to nie jest wyczyn ponad siły tego Urzędu, który ma skromne 

możliwości, brak pieniędzy absolutny. Natomiast pewne rzeczy można zrobić tylko trzeba 

trochę dobrej woli.  Szkoda, że Pana Wójta nie ma w tej chwili, mam nadzieję, że w końcu się 

pojawi na tej sesji i porozmawiamy z nim o tej sprawie.  

 

                                                                                  Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu 

Radny Piotr Gołębski - ja jeszcze odnośnie ulicy Spacerowej i wspomnianej kanalizacji. Otóż 

jak wcześniej uzyskaliśmy informację ul. Spacerowa nie była objęta projektem, na który było 

składany wniosek. Tam nie była planowana, kiedyś był przewidywany projekt, ale został 

wykreślony do tego wniosku, do którego była podpisana umowa. Zostało to skreślone z 

projektu, wiec nawet gdyby kanalizacja robiona była to i tak tamta ulica ruszana nie będzie, bo 

jej w projekcie po prostu nie było. Nawiązując do tej ulicy jak i wielu innych, Gmina dysponuje 

sprzętem ciągnik, łyżka, przyczepa, materiał jest na placu a nawet zamówić patelnie tłucznia i 

mieć na interwencję uzupełnienia dziur. To nie są tak straszne pieniądze. Tak naprawdę jest to 

po prostu czysta niechęć.  

Radny Radosław Czaja – ja chciałbym ze swojej strony uspokoić szanownych radnych, ze 

wszystkie zniszczenia powstałe na skutek wożenia urobku przez polne drogi na remont torów 

zostaną usunięte. Firmy, które zajmowały się ta pracą doszli do wniosku, że nie będą 

wnioskowały o zezwolenia pozwalające na przejezdność drogą o tonażu 3, 5 tonu. Wszystko 

zostało to skierowane na teren gminy dróg szutrowych i te, które maja uszczerbek na skutek 

przewozu tego kruszywa zostaną naprawione. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - czy zostanie naprawiony przepust zawalony za wiaduktem 

na wysokości posesji nr 32 – 35. Przepust na drodze gminnej. Ewidentnie dotyczy waszych 

samochodów. 

Radny Radosław Czaja – proszę o wskazanie mi tego przepustu. Część dróg gminnych jest 

użytkowana przez firmę Budimex, która zajmuje się budową obwodnicą Jeleniej Góry.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- naprawione to być musi. Natomiast 

problem jest w tym, że, na co dzień ci ludzie nie maja samochodów ciężarowych i muszą jakoś 

do domów dojechać. I akie doraźne zasypywanie tych dziur by ludzi mogli tam przejechać to 

żaden wyczyn. Dobrze, ze mamy wyższe zawieszenie w jednym z aut, to przejechałem na ulice 

Spacerową. Ja rozumiem, że jak jest remont to będzie bałagan, ale pozostawiać tych ludzi 

samych sobie to jest karygodne. Natomiast jak mieszkaniec rok wcześniej zwraca się do Urzędu 

z pismem żeby jakąkolwiek ta drogę naprawić to nie jest wyczyn godny mistrzostwa świata. 

Jest to normalne działanie Urzędu żeby tym ludziom pomóc. ( zasypać duże dziury). To nie są 

jakieś heroiczne czyny. Te pisma były przed transportem. Po raz kolejny mamy sytuację, że 

zwykły mieszkaniec bije głową w mur, a tak naprawdę wystarczyłoby trochę dobrej woli. Jeżeli 

to w ta stronę będzie iść to, co poniektórzy Panowie w urzędzie powinni zdecydowanie 

przemyśleć swoją postawę. 

Radny Dariusz Podkański – jeszcze przed wykonywaniem drugiej części nitki do Jeleniej 

Góry to zwracałem uwagę żeby tam gdzie firmy wywożą ten urobek sprawdzić ta trasę, 

przepusty. Wójt mnie trochę zbył tym tematem a mamy nauczkę już po pierwszej nitce. 
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Radny Radosław Czaja – z ulicy Spacerowej korzystaliśmy tylko sporadycznie z transportu 

na teren kolejowy. Co do innych dróg to tak? Panie Darku jest dokumentacja fotograficzna są 

nagrane wszystkie odcinki dróg. Jest to zrobione przez te firmy, które …..   

Radny Stanisław Tatarzyn - nie były przedstawione pisma dot. młynówki. Pismo dot. koryta 

rzeki oraz pismo do Państwa T.I. Celt. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- pismo z dnia 08.03.2018 skierowane do 

Anny Konieczyńskiej Starosty Jeleniogórskiego dot. udrożnienia i odbudowy kanału 

odwadniającego w miejscowości Trzcińsko – b/ Młynówka, w granicach działki 406, 407/1, 

407/2 będącego własnością Skarbu Państwa 

                                                                                 Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu 

Kolejne pismo - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni Bobru w Lwówku Śląskim dot. wypłycania 

koryta rzeki Bóbr w obrębie Gminy Janowice Wielkie 

 

                                                                                 Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu 

Kolejne pismo do Komendy Miejskiej Policji –Wydziału Ruchu Drogowego dot. skrzyżowania 

drogi krajowej nr 3 z drogami powiatowymi 2750 Radomierz – Komarno i nr 2735 D 

Radomierz – Janowice Wielkie. 

Załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu 

Kolejne pismo do Państwa I.T.Celt – dot. naprawy nawierzchni asfaltowej po wykonaniu 

przyłącza kanalizacyjnego do budynku na dz. nr Ew.364/38, ul. Kolejowa 4B w Janowicach 

Wielkich  

Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu 

 

Radny Stanisław Tatarzyn - czy wszystkie odpowiedzi wpłynęły do Urzędu. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - staramy się z wszystkim odpowiedziami na bieżąco 

dzielić się z Radą Gminy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – ja chciałabym odnieść się do 

pisma, które zostało przedstawione, jako ostatnie. To była interpelacja, która ja składałam. 

Przyznam się, że jak przeczytałam treść tego pisma to przyszło mi do głowy, że jeżeliby tej 

interpelacji nie złożyła to Urząd Gminy nie zobowiązałby do naprawy tej uszkodzonej 

nawierzchni. Trochę to wygląda tak, że nic nie robimy a jak ktoś się przyczepi to wtedy na jego 

odpowiedzialność takie pismo wystosujemy. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – Była rzeczywiści taka interpelacja Pani Radnej. nie 

zawsze jest tak, że na bieżąco jesteśmy stanie spostrzegać różne nieprawidłowości w gminie. I 

w związku z tym cieszymy się z każdego zgłoszonego sygnału przez radnych i nie tylko. I 

staramy się wtedy reagować. Nie spodziewaliśmy się po wykonaniu przyłącza pozostanie takie 

zapadlisko. Z reguły jest tak, że ktoś do dokonuje jakiejś ingerencji w asfalt to po prostu to jest 

zobowiązany naprawić. Niestety tutaj to nie wyszło. Na skutek tej interpelacji wysłaliśmy 

wezwanie do państwa Celtów. Otrzymaliśmy odpowiedź od państwa Celt, że niezwłocznie do 

30.04.Br zostanie wykonane. Przy każdorazowej zgodzie informuje się mieszkańca o 

doprowadzeniu terenu do pierwotnej użyteczności.   

Radny Piotr Lesiński - nasze społeczeństwo częściowo boi się dzwonić do instytucji, policji, 

pogotowia czy gdzie kolwiek z uwagi na to, że trzeba podać imię i nazwisko.  Ale my zgłaszamy 

zgodnie z statutem żebyśmy dbali o własne środowisko i własne otoczenie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota - żeby te pisma wysłane były nie 

tylko, dlatego, że ktoś zgłosił tylko dla tego, że jest taka potrzeba. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - jest to przykład zrzucenia, że radnemu, radnej to się nie 

podoba. Weście na siebie Panowie pewne rzeczy, bo to, co Pan Sekretarz powiedział, że 

cieszymy się na Wasze sygnały. Dlaczego wpisujecie pełny adres do wiadomości, (np. radny) 
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Po to żeby odwrócić jego mieszkańców czy znajomych przeciwko niemu? Wyglądamy na 

donosicieli. My mamy współpracować w tym zakresie dla dobra wspólnego żeby nasza gmina 

się rozwijała i inaczej wyglądała. To nie jest pierwszy raz, kiedy tak się dzieje. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Na temat samego pisma, które wyszły z 

urzędu – pisma tragicznego ja już nie będę się nad Wami znęcał, nie będę kopał leżącego. Panie 

Sekretarzu jak Pan mówi, że coś umknęło uwadze to, co znajduje się pod nosem Urzędu, bo 

pomiędzy Kolejową 4 a Kolejową, 2 czyli budynkiem urzędu daleko wcale nie jest. To 

naprawdę tłumaczenie takie jest nie na miejscu, Panie Sekretarzu wy czasem zastanówcie się, 

co wy mówicie. to powiem, że czasem należałoby się z tego Urzędu wynurzyć i przejść po 

Janowicach tak po prostu zobaczyć jak one wyglądają. Nie wtedy, kiedy trzeba gdzieś 

wyjechać, tylko tak coś po prostu od siebie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota – jeszcze odnośnie tej interpelacji. 

Samochody gminne (pracownicy fizyczni) tą drogą jeżdżą często. Widzę to, bo często 

spaceruję. Może kwestia komunikacji i przekazywania wzajemnej informacji rozwiąże 

większość problemów.  

Radny Piotr Lesiński - na poczcie e- mailowej była informacja z Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - to dotyczy spraw, o których ja mówiłam w sprawie 

wykonania prac konserwacyjno-, udrożnieniowych ( wysepek) na rzece Bóbr w obrębie gminy 

Janowice Wielkie 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przybył Mecenas Janusz Konkol 

 

Ad.4. Informacja o podjętych uchwałach na XXXV sesji Rady Gminy.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota -odczytała informację o podjętych 

uchwałach na XXXV sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gmina w dniu 1 marca 2018 r. podjęła 

6 uchwał.  

                                                                                                    Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu 

 

    6. Podjęcie uchwał  

 

 6.1  w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Karkonoskiego Klastra Energii  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - Panie Przewodniczący, szanowni państwo przy 

przedstawieniu uchwały wspomagać mnie będą goście, których zaprosiłem i są z nami dyr. 

Związku Gmin Karkonoskich Pan Witold Szczudłowski oraz Pan Mieczysław Lewandowicz –

Prezes Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy. Jeśli chodzi o klastry energii 

to cywilnoprawne porozumienie, w skład, którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, 

dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z 

odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o 

napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra 

nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin (makroklaster). Klaster energii 

reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, 

fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii. 

Zadaniem klastra jest m.in. wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią. Ideą klastra jest tzw. 

rozwój energetyki rozproszonej opierającej się na wytwarzaniu energii w bezpośrednim 

sąsiedztwie odbiorców, co kompensuje wyższe koszty lokalnego wytworzenia energii w tym 

źródle, a tym samym generuje niższe koszty zaopatrzenia w energię odbiorcy końcowego.  

Karkonoski Klaster Energii powołano 2017 r. na podstawie porozumienia pomiędzy Tauron 

Ekoenergia Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze, Związkiem Gmin Karkonoskich z siedzibą 
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w Bukowcu, Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami, Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu, 

Green Energy Power Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi a „Poltegor -Instytut” – Instytutem 

Górnictwa Odkrywkowego z siedzibą we Wrocławiu i Instytutem Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we 

Wrocławiu. Władzami KKE są: Rada Partnerów Klastra, Komitet Sterujący Klastra, 

Koordynator Klastra i Lider Klastra (Zw. Gmin Karkonoskich). Przewiduje się powołanie Biura 

Klastra. Uczestnikami Klastra (z przedstawicielem w Radzie Partnerów Klastra) mogą być 

osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym 

przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i inne 

podmioty zainteresowane rozwojem potencjału energetycznego. Klaster stanowi platformę 

pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz 

działania mające związek z rozwojem nowoczesnych praktyk, technologii i rozwiązań 

zbieżnych z celami funkcjonowania Klastra. Udział uczestników Klastra w projektach jest 

dobrowolny, a przystąpienie do KKE nie ogranicza własnej działalności uczestników. 

Uczestnictwo w KKE jest bezpłatne, co oznacza, że wszelkie koszty uczestnictwa w Klastrze 

każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie. Obsługę Biura przejmuje Koordynator (Tauron, 

Ekoenergia Sp. z o. o). Uczestnikami KKE są gminy z powiatu jeleniogórskiego: Jeżów 

Sudecki, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba, Podgórzyn, Kowary i Karpacz i jeśli 

państwo się zdecydują to również Janowice. 

                                                                                   Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu 

Prezes KCGO Mieczysław Lewandowicz - Ministerstwo Energii dotuje funkcjonowania 

klastrów energetycznych, które lokalne społeczności będą tworzyć w celu produkcji i obrotu 

zieloną energią na własne potrzeby. Powstają już pierwsze pilotażowe przedsięwzięcia. Klastry 

energetyczne to koncepcja unikalna w skali całej Europy, dlatego największym wyzwaniem 

będzie wypracowanie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami, które będą je 

tworzyć. Odbywają się warsztaty spotkania konsultacyjne. Korzystamy z porad 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska, którzy pomagają przy dużych projektach.  

Resort pracuje również nad przepisami, które szczegółowo uregulują działalność takich 

podmiotów.  Korzystamy z porad Ministerstwo certyfikuje wszystkie klastry, czyli sprawdza 

Celem Karkonoskiego Klastra Energii jest: 1. Optymalizacja wykorzystania lokalnie 

dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenie 

działań proefektywnościowych. 2. Podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz stałego i 

zrównoważonego rozwoju sektora energetyki odnawialnej, wspierania inicjatyw związanych z 

organizacją lokalnego wytwarzania i konsumowania energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych – równoważenie popytu i podaży energii. 3. Działania zmierzające do poprawy 

efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu, a 

także wspierania i prowadzenia projektów i inwestycji, mających na celu wykorzystanie 

naturalnych walorów lokalnych oraz wykorzystanie potencjału inwestycji w zakresie badań i 

rozwoju. 4. Kreowanie, realizowanie i wdrażanie projektów we współdziałaniu z jednostkami 

samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, uczelniami wyższymi, jednostkami 

badawczo-rozwojowymi, osobami fizycznymi działającymi w sektorze i na rzecz energetyki 

odnawialnej – wzmacnianie potencjału i charakteru regionu. 5. Planowanie i realizacja 

przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię. 6. Planowanie, wytwarzanie i 

dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej Kogeneracji wykorzystującej również biomasę 

i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych. 7. Kreowanie świadomej polityki 

energetycznej regionu, przyczyniającej się m.in. do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

zmniejszenia emisji, CO2, przeciwdziałania problemom niskiej emisji, optymalizacji kosztów 

gospodarki energetycznej, rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii, wzrostu 

zatrudnienia oraz rozwoju regionu. 8. Utworzenie lokalnej wspólnoty energetycznej opartej na 
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innowacyjnym modelu wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i zarządzania popytem na 

energię z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogli korzystać 

Uczestnicy Klastra oraz inne podmioty z regionu. 9. Prowadzenie działań edukacyjnych i 

promocyjnych na rzecz rozwoju świadomości mieszkańców, w kontekście ekologii i czystości 

regionu oraz działań proefektywnościowych. 10. Wzmacnianie wizerunku regionu, jako 

przyjaznego środowisku, w którym dynamicznie rozwija się przemysł turystyczny, a działania 

proekologiczne pozwolą na ochronę krajobrazu i środowiska naturalnego.  Główne cele radnym 

zostały przedstawione na slajdach małoobrazkowych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, - 

przedmiotowy projekt uchwały nie było opiniowany przez KB z uwagi na małą ilość projektów 

uchwał. Podjąłem decyzję o nie zwoływaniu posiedzenia KB.  

Dyskusja 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – trzydziestu jest już uczestników a 5 czeka. Czy my jesteśmy 

w tej piątce, jako Gmina? 

Prezes KCGO Mieczysław Lewandowicz –zgodnie z porozumieniem, które podpisaliśmy 

Rada klastra podejmuje decyzje końcową o przyjęciu ( druga połowa maja) Musi być zgoda, 

konstrukcja obrotu i decyzjami wewnątrz Klastra jest skonstruowana tak, że Rada Klastra 

podejmuje decyzje formalne.  

Radny Remigiusz Łącki - co oznacza słowo klaster 

Prezes KCGO Mieczysław Lewandowicz – zlepianie, o w rozumieniu ustawy cywilnoprawne 

porozumienie, w skład, którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub 

jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania 

Radny Piotr Gołębski – nasza gmina chcąc przystąpić dla klastra będzie występować w osobie 

konsumenta tej energii wytworzonej. Jest już dużo członków tego klastra. Czy gmina w 

przyszłości będzie miała pełnić formę koordynatora na swoim terenie sprzedaży energii dla 

osób fizycznych? Wspominał Pan o 100% bilansu energetycznego tej kotliny. 

Prezes KCGO Mieczysław Lewandowicz – żeby być koordynatorem to trzeba mieć 

uprawnienia obrotu energio- energetycznym i koordynatorem jest Tauron. Tutaj państwo nie 

bierzecie na siebie żadnej odpowiedzialności, że będziecie w czymś pośredniczyć. Państwa 

zadaniem będzie namawianie, zachęcanie mieszkańców do inwestowania. Na pewno będą 

spotkania będą szkolenia. My przygotujemy pakiet pomocowy, z jakich źródeł będzie można 

korzystać czy WFOŚ czy przy opracowaniu dokumentacji czy uzyskania niezbędnych 

pozwoleń przyłączeń et -ce tera, ponieważ korzystamy też z doradztwa specjalistów Tauronu 

w tym zakresie. Tauron, jako energia będzie kupował ta energię np. od Pana. Klaster wpisany 

jest w ustawę. 

Radny Piotr Gołębski - osoby fizyczne bądź firmy produkujące lub planujące rozpocząć 

produkcje z różnego rodzajów źródeł odnawialnych energii z terenu naszej gminy chcąc 

przystąpić ze swoją produkcją energii do klastra to czy Gmina musi być w tym klastrze.  

Prezes KCGO Mieczysław Lewandowicz – do klastra może przystąpić każdy. My na chwilę 

obecną podkreślam, że jeszcze nie wszystko wiemy. Zbieramy doświadczenia i uczymy się.  

Radny Piotr Gołębski - wymiana oświetleń i inne projekty ograniczające zużycie energii. Czy 

klaster będzie pozyskiwać takie projekty czy pisać takie projekty żeby wspomagać na 

przechodzenie na bardziej oszczędne zużycie energii? Czy Klaster wspiera czy tylko o tym 

napomina?  

Prezes KCGO Mieczysław Lewandowicz – klaster wspiera.( głośna rozmowa) 

dyr. Związku Gmin Karkonoskich Pan Witold Szczudłowski – wspomniane oświetlenia 

wspomniane projekty będą się pojawiać, które będą dedykowane dla klastra, czyli panele 

energetyczne. Każdy konsument będzie mógł korzystać. Oczekiwane jest żeby klaster ma 

zaspokoić swoje potrzeby a nadwyżki zostały odprowadzane innym.   
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Radny Dariusz Podkański - co to są wirowe przetwarzanie odpadów. 

dyr. Związku Gmin Karkonoskich Pan Witold Szczudłowski – ta technologia nie dotyczy 

spalania odpadów. To, co śmieciarka w Janowicach Wielkich zbierze z domostw podjeżdża do 

zakładu ( bunkra) wysypuje i po odseparowaniu metali rozdrobnienie-piec potem żużel – 

zmielenie tego a później wytworzenie energii cieplnej i energetycznej 

Prezes, KCGO Mieczysław Lewandowicz - w przypadku projektu realizowanego na terenie 

CGO mówimy o frakcji wysoko energetycznej ( te woreczki foliowe) wszystko, co stanowi 

opakowanie, co jest ropo pochodne ma wysoka wartość kaloryczną. Zostaje w procesie 

mechanicznej przeróbki z odpadów odzyskanych przygotowanych po przez rozdrobnienie 

wielostopniowe obniżenie wilgotności. Reaktor jest to nic innego jak cylinder. W tym reaktorze 

inaczej mówiąc w tym piecu nie ma rusztu. Wszystkich zapraszam państwa do siebie i jestem 

gotów państwu to wszystko pokazać.  Ta technologia jest tak rozwinięta, że dzisiaj nikt nie wie, 

że w sąsiedztwie jest spalarnia zwłok.  

 

Prezes KCGO Mieczysław Lewandowicz – zapraszamy i pokażemy państwu na wejściu, co 

przez te 5 lat się wydarzyło. Jaki mam poziom odzysków w tej chwili? Pokarzemy państwu, w 

jakim kierunku ta gospodarka powinna się rozwijać. 

Radny Piotr Lesiński - nie przystąpiła jeszcze Stara Kamienica. 

Prezes KCGO Mieczysław Lewandowicz – Stara Kamienica jest w klastrze, ale nie naszym i 

bardzo dobrze prosperują.   

Radny Dariusz Podkański, – jaki jest % odzysk surowców. 

Prezes KCGO Mieczysław Lewandowicz - osiągnęliśmy ten 20% przewidziany. Wszystkie 

gminy zabezpieczyliśmy, które obsługujemy.  Nie ma szansy Polska osiągnąć w 2020 roku tego 

poziomu. Jest tragicznie i współczuje Wójtom, Burmistrzom startować w wyborach. W 

przyszłym roku ceny za zagospodarowanie odpadów to nie będzie rozmowa o 5, 20 czy 

kilkadziesiąt złotych więcej tylko cena osiągnie 300 zł albo i więcej.  Zrobiłem analizie w 

styczniu. Pracowaliśmy na tych samych zasadach tyle samo ilości odpadów biorąc pod uwagę 

obowiązujące opłaty. Spowodowały stratę spółki w wysokości 178 tys. zł. Natomiast gdybym 

pracował w warunkach normalnych to miałbym plus 60 tys. zł.  Będzie strategia i dotyczyć to 

będzie całej Polski już w przyszłym roku.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska – teraz w Polsce wprowadza się płacenie kaucji. Rozumie, że 

to trochę zmniejszy relacje, które nam Pan przełożył. 

Prezes, CGO Mieczysław Lewandowicz – ustawodawcza cos wprowadzi, ale nie zabezpiecza 

tej drugiej strony. 

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 12 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

12 radnych, 12 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły  

 

Uchwała  

Nr XXXVI / 173 /2018 

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – korzystając z okazji chciałabym powiedzieć wszystkim 

radnym, którzy byli zaangażowani informacyjnie w powrót lwa. Związek Gmin Karkonoskich 

jest oficjalnym partnerem w dalszej części naszego powrotu Lwa. Kiedy zostanie podpisane 

porozumienie z Lasami Państwowymi? Tutaj Pan Witold Szczudłowski wykazał swoja chęć, 

pomoc i dalej współpracujemy. 

 Pan Witold Szczudłowski - inicjatorem jest Pani Iwona Niedźwiedzińska  
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Ad.6.2  w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Janowicach Wielkich i nadania 

jej statutu 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski –  Na 

wstępie chciałbym tylko dodać ze mamy tutaj napisane że jest to projekt wójta gminy , nie jest 

to projekt wójta przedmiotowy projekt uchwały został opracowany prze KB na bazie projektu 

Wójta Gminy.  Projekt uchwały jest znany dla seniorów, którzy uczestniczyli w posiedzeniu 

komisji. Omawialiśmy punkt po punkcie. Projekt uchwały wypracowany jest w pełni ze 

współpracą z seniorami zadawała zarówno jedną stronę jak i drugą. Sądzę, że dzisiaj projekt 

ten zostanie podjęty Projekt w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Janowicach 

Wielkich i nadania jej statutu został zaopiniowany przez KB i jednogłośnie otrzymał pozytywna 

opinię. 

 

                                                                                   Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu 

 

 

 

Otwieram dyskusję 

Radny Piotr Lesiński - § 6 pkt.3 konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy 

i zamierzeń administracyjnych dotyczących seniorów.  Ja uważam, że uchwały dotyczą 

wszystkich mieszkańców a nie tylko seniorów. Następnie § 14 pkt.2 z tego, co ja rozumie to 

głosowanie w jednej z pomieszczeń w jednej miejscowości. Dlatego w § 14 pkt 2 wydaje mi 

się, że powinno być tak, warunki formalne określone w Statucie, umieszczając je w kolejności 

alfabetycznej wedle nazwiska podając imię nazwisko kandydata i wydaje mi się, ze powinna 

być miejscowość. Kandydować będą z różnych miejscowości. Ktoś z Janowic nie zna osoby, 

np. z Trzcińska takie jest moje spostrzeżenie. Następnie w § 14 pkt. w głosowaniu mogą brać 

udział osoby, które ukończyły 55 lat i mieszkają na terenie Gminy Janowice Wielkie. Przykład 

lekarz wypisując receptę wypisuje rocznikowo. A tu teraz czy to jest 55 lat ukończone czy te, 

które osiągnęły 55 lat. 

Mecenas Janusz Konkol – ukończone 55 lat życia. 

Radny Piotr Lesiński - § 17 pkt.3 i ta sama w § 21.. Zawiadomienie o terminie, miejscu i 

porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady powinno zostać dokonane, nie rozumie, dlaczego 

telefonicznie lub poczta elektroniczną. Dlaczego nie pocztą? Jeżeli osoba starsza nie posiada 

komputera.  Zapis ten powinien być, że powiadomienie, co najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminie § 21 w pkt. 4 jest to samo  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – ja chciałam się tylko odnieść 

do pierwszej uwagi § 6 pkt.3 tutaj chodzi o uchwałę tematycznie związaną z seniorami.- 

Mecenas Janusz Konkol - uchwała dot. wyłącznie Seniorów i zgadzam się z Panią 

Wiceprzewodnicząca Rady.  Padła tutaj kwestia zawiadamiania i wynika to z projektu, że 

została tak zaopiniowana ze względu na koszty. 

Senior Romuald Fabiański - czy jest jakiś dokument mówiący o tym, ze Statut Rady seniorów 

może akceptować Rada Gminy czy jest obowiązek akceptacji przez KRS 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Rada Seniorów nie jest stowarzyszeniem 

i nie podlega wpisowi do KRS.To nie jest ta forma działalności. 

Mecenas Janusz Konkol – Rada Seniorów jest to jednostka pomocnicza gminy 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał naniesione poprawki zgłoszone przez Radnego Piotra Lesińskiego w § 14 pkt 2 

podać imię nazwisko kandydata i miejscowość. I w § 17 pkt.3 - pełna dowolność 

zawiadamiania, oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 12 radnych W 
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wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 radnych, 12 głosów „za” głosy 

„ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

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 12 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

12 radnych, 12 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły  

Życzę owocnej pracy i współpracy z Radą Gminy. 

 

Uchwała  

Nr XXXVI / 174 /2018 

 

 

 

 

 

 Przerwa  12:10 – 12:20  

 

 

Ad. 6.3  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 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski – 

przedmiotowy projekt uchwały został przepracowany podczas posiedzenia KB. Na KB został 

zaproszony Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski, który to naniósł swoje uwagi i zostały 

uwzględnione. Z uwagi na długi czas dyskusji nad projektem tej uchwały. Komisja Budżetowa 

nie wydała opinii z uwagi na zbyt małą liczbę osób uczestniczących do końca posiedzenia.  

 

                                                                               Załącznik Nr 21 do niniejszej protokołu  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - odczytał 2 pisma, które wpłynęły od 

mieszkańców Radomierza odnośnie przedmiotowej uchwały.      

 -  12.04.2018 wpłynęło pismo odnośnie ponownego rozpatrzenia uchwały odnoszącej się do 

posadowienia tablic oraz urządzeń i banerów reklamowych wzdłuż dróg publicznych, a w 

szczególności przy drodze krajowej nr 3. Pismo podpisane jest przez R. Sobolewskiego, Zb. 

Oczkowskiego, D. Kulig, A. Frydrych – Gierszewską, M. Szymaniaka, T. Bochynka  

 

                                                                                     Załącznik Nr 22 do niniejszej protokołu 

 

 - 16.04.2018 wpłynęło pismo od Pana M. Liebersbacha odnośnie przedmiotowej uchwały 

prosząc o uwzględnienie jego uwag i odstąpienie od kilku zasadniczych punktów, które są dla 

niego bardzo krzywdzące. 

 

                                                                                     Załącznik Nr 23 do niniejszej protokołu    

Otwarcie dyskusji 

Radny Stanisław Tatarzyn -§ 4 ustala następujące zasady, które są w pkt. 1 i 2.  A teraz 

chciałbym się odnieść do § 3 w uchwale pojęcia oznaczają: nie mamy napisane ogólnie, co 

oznacza reklama, co oznacza tablica reklamowa, co to SA urządzenia reklamowe. Ja uważam, że 

jest to bardzo ważne. 

Mecenas Janusz Konkol- zgodnie z zasadami techniki nie możemy używać pojęć 

zdefiniowanych z ustawy w inny sposób niż zostały tam zdefiniowane bądź zmieniać definicje 

tych pojęć.  W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawarto właśnie 
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definicję ( reklama, tablica reklamowa itd.) W naszej uchwale nie możemy sformułować inaczej 

niż w ustawie. 

Radny Stanisław Tatarzyn – sprawdziłem kilka uchwał w innych gminach i w każdej jest 

zapisane pojecie oznaczenia tylko nie w naszej.  

Mecenas Janusz Konkol, – jeżeli w uchwale mamy zapis „szyld” to musimy używać tego słowa 

w rozumieniu ustawowym.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - pojecie szyldu pojawiło się na prośbę KB, bo wcześniej 

nie było. Na prośbę jednego z członków komisji była taka, żeby taka definicja była zamieszczona.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski – 

przedstawienie argumentów właścicieli gruntów pasa przy drodze krajowej nr 3 w Radomierzu. 

Radny Ryszard Sobolewski - po wniesieniu swoich uwag przez radnego Jędrzeja Wasiak 

Poniatowskiego ( 200 m), kiedy to o tym dowiedzieli się nasi mieszkańcy, jeden z mieszkańców 

obok gruntów Pana Liebersbacha w tym momencie eliminuje pozostałych właścicieli działek 

postawienia lub ewentualnie już postawionych będzie zmuszało do usunięcia tych reklam. W 

każdym bądź razie na dzień dzisiejszy z tych działek przyległych do trasy nr 3 osiąga się dochody 

przy postawieniu jakiś reklam. Ta trasa odcięła gospodarzy od pól( zakaz przepędzania bydła itd.) 

Z tym tematem przyszli do mnie mieszkańcy i twierdzą, że jest to niedemokratyczne blokowanie 

te ( 200 m). Zaproponowali żeby zmniejszyć do 50 m . Gdyby jednak to nie znalazło uznania 

żeby wprowadzić taki zapis który by dawał każdemu rolnikowi szanse postawienia reklamy . Na 

jednej działce jedna reklama dla jednego rolnika. Ja również jestem właścicielem 500 m przy 

trasie nr, 3 ale ze względu widokowych nie ustawiam żadnych reklam.( Zakłócałoby krajobraz). 

Mimo, ze przystałem na pomysł radnego Wasiak –Poniatowskiego o tych 200 m jednak 

uświadomiono mi, że jest to po prostu błędne i sam byłbym za tym żeby wrócić do 50m.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski – 50 m jest 

to minimalna odległość. Chciałbym wrócić do § 4 pkt 1 lit.h. Tutaj wspomniane te 20 m. Czy są 

jakieś przepisy odrębne odnośnie od krawędzi jezdni.  Pas o szerokość 20 m od drogi byłoby to 

bardzo dobre nie zaśmiecać rzędami reklam. Ten zapis jest bezzasadny wręcz komplikujący 

całkowicie stawiania tych reklam. Ja mam tutaj jeszcze jedno przy ustalaniu odległości. Jak to 

będzie mierzone? Czy od reklamy do reklamy czy od punktu początku granicy gminy?  

Radny Radosław Czaja - jak to się będzie miało w stosunku do scalonych z powierzchnią 

 ( kontenery) 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - z całym szacunkiem, ale będzie ciężko 

dogodzić każdemu, który te reklamy postawił.  Albo robimy porządek i będzie to wyglądało 

schludnie i przejrzyście. Tutaj nie zgodzę się z pismem Pana Liebersbacha, który pisze, że 

wszystkie reklamy wyglądają estetyczne i nie zakłócają krajobrazu. Z całym szacunkiem, ale jest 

to pojecie bardzo względne, ale ja mam inny pogląd na to.  Przy drodze miedzy Mysłakowicami 

a Karpaczem tam można byłoby się zabić ( reklama koło reklamy). Rada podjęła uchwałę i teren 

przy drodze jest już bardzie wyrazisty. Przypuszczam, że ktoś zostanie poszkodowany i nie 

będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni z podjęcia tej uchwały.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski - za nim 

dojdziemy do tych metrów ja bym w § 7 pkt. 2 zapis: uchwałą w terminie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie uchwały.  W § 9 zapis: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Ja bym dodał zapis 

żeby nie narażać tych osób i wydłużyć im ten czas na zastosowanie się i o ile mają podpisane 

umowy.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ja byłbym przeciwny zastosowania takiego 

zapisu. Umowa została zawarta rok temu i jeżeli ktoś zrobi aneks do tej umowy to nadal będzie 

ta sama umowa. Daleki byłbym do zapisu, że te umowy, które obowiązują to niech one dotrwają 

do końca. Dla mnie ten zapis nie do przyjęcia.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski - jeżeli ktoś 

ma umowę i pobiera z tego tytułu opłaty i wchodzą w życie przepisy podejmowane akurat przez 

nas i nie będzie mógł tej umowy zrealizować. Czy będzie miał kary umowne, jeżeli jest to 

niezależne od wynajmującego teren pod reklamy?  

Mecenas Janusz Konkol – zmiana o charakterze uchwałodawczym jest w rodzaju sił wyższych. 

Nie może być nałożona na właściciela działki kara umowna za coś, co od niego jest niezależne. 

Zmienił się stan prawny i uniemożliwiając realizacje umowy to umowa traci ważność.  

Radny Stanisław Tatarzyn, – jeżeli chodzi o reklamy wieszane na budynkach to jest tutaj dosyć 

szczegółowo opisane. Natomiast nie znalazłem żadnego zapisu odnośnie ogrodzeń.  

Radny Jan Popławski - jest taki zapis dot. szyldu.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - jeżeli chodzi o reklamę to ustawa nadrzędna 

to reguluje a szyld to uchwała. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - § 4 pkt.3 ust. 4 w odniesieniu do szyldów na ogrodzeniach - 

dopuszcza się sytuowanie wyłącznie w obrysie ogrodzenia oraz nie wyższych niż 70 cm i o 

formacie do 2 m kw. włącznie; 

Mecenas Janusz Konkol – w odniesieniu o urządzeń reklamowych usytuowanych na 

ogrodzeniach ma zastosowanie § 4 pkt.2. 

Radny Stanisław Tatarzyn – tu jest zapis wolno stojących tablic. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, - dodać pkt 

– w odniesieniu do tablic reklamowych i urządzeń na ogrodzeniach. § 4 pkt.2.ppk 5 a 5 stałby się 

pkt. 6. Pkt. 5) będzie miał brzmienie:  

w odniesieniu do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz banerów- dopuszcza się 

sytuowanie wyłącznie w obrysie ogrodzenia oraz nie wyższych niż 70 cm i o formacie do 2 

m kw. włącznie; Odległość od drogi są jakieś przepisy odrębne, które określają zasady przez 

Dyrekcje dróg krajowych.  Wolna dyskusja merytoryczna. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski- tu jest zapis po całości. Wzdłuż dróg publicznych, nie 

kategoryzujemy odległość od krawędzi dróg – nie mniej niż wynika to z przepisów odrębnych i 

jednocześnie z uwzględnieniem linii. Jeżeli krajówka sobie mówi, że do 20 m a my powyżej 25 

nie pozwolimy i to jest wykluczone. Państwo nie rozdzieliście na poszczególne kategorie dróg.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mam protokół z poprzedniej sesji zapytał 

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 mają 

swoje przepisy i tam jest 50 m., Które przepisy będą egzekwowane. Odpowiedź Pana   

Mecenasa Janusza Konkola - 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.  Jeżeli mamy przepisy odrębne, które o drogach krajowych mówią inaczej to w tedy 

one maja zastosowanie. Jeżeli nie ma takiego przepisu zastosowanie ma uchwała Rady Gminy i 

dotyczy to całej gminy i wszystkich dróg na naszym terenie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski – na naszym 

terenie są drogi powiatowe i krajowe czy ta uchwała nie powinna być konsultowana i opinii tych 

instytucji poznać.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - to dotyczy wszystkich dróg nie tylko 

powiatowych i krajowych, ale też gminnych i rolnych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski – w pkt. h 

dodać zapis h) reklam, tablic, urządzeń reklamowych, banerów reklamowych i szyldów poza 
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pasem o szerokości 30m mierzonym od krawędzi drogi na działkach niezabudowanych o ile 

przepisy nie stanowią inaczej; ( wspólna dyskusja) 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - w art. 43.ustawy o drogach publicznych mówi, że  

 Obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy 

umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być 

usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, co najmniej: 

  

Lp.  Rodzaj drogi  W terenie zabudowy  Poza terenem zabudowy  

1  Autostrada       30 m          50 m  

2  Droga ekspresowa      20 m         40 m  

3  Droga ogólnodostępna:    

 a) krajowa    10 m        25 m  

 b) wojewódzka, powiatowa      8 m       20 m  

 c) gminna         6 m                                    15 m  

 

Wspólna dyskusja  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota - § 4 ust.2, pkt. 5 – dopisać w 

odniesieniu tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz banerów- dopuszcza się 

sytuowanie wyłącznie w obrysie ogrodzenia oraz nie wyższych niż 70 cm i o formacie do 2 m 

kw. włącznie; 

Radny Radek Czaja - dopisać wszystkich urządzeń reklamowych. Jeszcze mam pytanie do 

Wójta, kto to będzie egzekwował i kto będzie mierzył te odległości. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – no niestety my, bo nie mamy służb specjalistycznych do 

mierzenia urządzeń reklamowych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, - wracając 

do § 7 okres 12 miesięcy a w Karpaczu 36 miesięcy. Czy wydłużamy w naszej uchwale czy 

pozostawiamy? 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - kontynuacja tej umowy nie będzie 

możliwa z uwagi na podjecie uchwały.  Podpisane umowy zostaną wygaszone z dniem ich 

ważności. Ja uważam, że nie należy wydłużać tego terminu i niech pozostanie 12 miesięcy.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, - ja jeszcze 

odległości po między reklamami. Jaka jest propozycja, bo zapisane jest 200 m? 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – ja uważam, że zostawiamy 200 lub 

zmniejszamy 150 m. 

Radny Ryszard Sobolewski – gdyby wziąć pod uwagę żeby właściciel mógł postawić jedną 

reklamę na jednej działce. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, w pkt.  

c) powierzchnię ekspozycyjną reklam – do 5 m kw. na każde pełne 500 m kw. powierzchni 

działki; przy czym dla działek do 500 m kw. dopuszcza się ( zapisać do 5 m kw.;) 

Radny Stanisław Tatarzyn – uważam, że powinien być zapis w pkt. 5) w odniesieniu tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz banerów- dopuszcza się sytuowanie wyłącznie 

w obrysie ogrodzenia oraz nie wyższych niż 70 cm i o formacie do 2 m kw. włącznie; oraz w 

pkt. 6) w odniesieniu do przenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ustala się: 

a) wysokość – do 120 cm, szerokość do 120 cm; 

Radny Stanisław Tatarzyn, – wysokość reklamy. Jak się liczy od ziemi do urządzenia całego? 

Odp. P. Gołębski, - z reklamą jest całość?   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - trochę tych poprawek mamy teraz 

przeanalizujmy stronę po stronie. Na pierwszej stronie nie dokonaliśmy żadnych zmian. Na 

drugiej stronie § 4 ppkt.1litera h.  reklam, tablic, urządzeń reklamowych, banerów reklamowych 
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i szyldów poza pasem o szerokości 30m mierzonym od krawędzi drogi na działkach 

niezabudowanych o ile przepisy nie stanowią inaczej; Strona trzecia ust.2 pkt.2 -w odniesieniu 

do wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz banerów reklamowych, 

sytuowanych wzdłuż dróg publicznych w pasie o szerokości 30 m mierzonym od krawędzi drogi 

na działkach niezabudowanych ustala się: Następnie ust.2 pkt.2 lit. b c. e  

b) odległość od innych wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych, usytuowanych po tej 

samej stronie drogi 

 

d) wysokość – do 5 m, szerokość do 5 m; Następna strona ust.2 dopisujemy pkt.5 w odniesieniu 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz banerów- dopuszcza się sytuowanie 

wyłącznie w obrysie ogrodzenia oraz nie wyższych niż 70 cm i o formacie do 2 m kw. 

włącznie; Następnie pkt. 5 staje się pkt. 6 litera a - wysokość – do 120 cm, szerokość do 120 

cm; 

Radny Ryszard Sobolewski zgłaszam wniosek formalny żeby odległość od innych 

wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych, usytuowanych po tej samej stronie drogi: 

- w przypadku tablicy lub urządzenia reklamowego formatu dużego –zmniejszenia do 150 m od 

innej tablicy lub urządzenia reklamowego; 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – zagłosujemy nad wnioskiem formalnym 

zgłoszonym przez radnego Ryszarda Sobolewskiego żeby odległość od innych wolnostojących 

tablic i urządzeń reklamowych zmniejszenia do 150 m od innej tablicy lub urządzenia 

reklamowego; oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 10 radnych W 

wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 10 radnych, 8 głosów „za” głosy 

‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły, 2 głosy „ przeciw” ( radna A. Kozak – Halota, P. Pawłowicz) 

nieobecni radni na sali obrad to ( I. Niedźwiedzińska, P. Gołębski),  

Zmieniamy ust.2 pkt.2 litera b) odległość od innych wolnostojących tablic i urządzeń 

reklamowych, usytuowanych po tej samej stronie drogi: 

- w przypadku tablicy lub urządzenia reklamowego formatu średniego oraz dużego - nie mniej 

niż: 150 m od innej tablicy lub urządzenia reklamowego; 

Wspólna dyskusja 

Radny Piotr Lesiński - o ile wejdzie nasza uchwała i daje określony czas ( 2- 3 miesiące) na 

zgłoszenie reklam, że posiadamy na własnych działkach.  Jeżeli ustalimy, że osoba, która stawia 

nowa reklamę musi zgłosić do Urzędu Gminy jakiś wniosek. Pracownik musi jechać w teren i 

sprawdzić czy czasami już tam nie stoi reklama, bo jeżeli tak to musi być zachować odległość. 

Jeżeli ktoś postawi nie zgłaszając do Urzędu to taka reklama stoi nieprawnie.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - zapis ust. 2 pkt.2 lit. c) umiejscawianie 

odległości i postawienie urządzeń reklamowych wylicza się zgodnie z narastającym 

kilometrażem dróg krajowych i dróg powiatowych.  litera d) wysokość – do 5 m, szerokość 

do 5 m; litera e) zakaz sytuowania w sposób kolidujący z istniejącą infrastrukturą; 

 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały wraz z naniesionym poprawkami sprawie przedmiotowej oznajmił, 

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

głosowania jawnego głosowało 9 radnych, 8 głosów „za” 1 głosy ‘’wstrzymuje się’’ (radny 

P. Lesiński) głosy „ przeciw” nie wystąpiły ( radni nieobecni I. Niedźwiedzińska, P. Gołębski, 

A. Kozak Halota) 

 

Uchwała  

Nr XXXVI / 175 /2018 
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Ad.6.4  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością działki nr 267/1 w 

Radomierzu, której Gmina jest współwłaścicielem 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem 

mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, położona w Radomierzu, 

oznaczona geodezyjnie, jako działka nr 267/1 o pow. 0, 11 ha, dla której Sąd Rejonowy w 

Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093508/7 stanowi współwłasność Gminy 

Janowice Wielkie w udziale 18, 01% Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Radomierzu, 

oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 267/2 o pow. 0, 1176 ha, dla której Sąd Rejonowy w 

Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00028241/1, odkąd nabył ww. 

nieruchomość, tj. od roku 1990 korzysta z dojazdu do swojej nieruchomości poprzez działkę 

267/1 gdyż nie ma innego sposobu dostępu do drogi publicznej. Uchwała Rady Gminy Nr 

X/44/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 września 2003 r. w sprawie 

ustanowienia służebności gruntowej, podjęta w czasie, kiedy Gmina Janowice Wielkie była 

jedynym właścicielem przedmiotowej nieruchomości nie została wykonana z powodu zmiany 

stanu prawnego nieruchomości polegającego na sprzedaży poszczególnych lokali wraz z 

udziałem w części wspólnej działki nr 267/1. Właściciel nieruchomości niezabudowanej, 

zagospodarowanej pod plac zabaw, położonej w Radomierzu, oznaczonej geodezyjnie, jako 

działka nr 266 o pow. 0, 11 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę 

wieczystą nr JG1J/00085341/9, także korzysta z dojazdu do swojej nieruchomości poprzez 

działkę 267/1 gdyż nie ma innego sposobu dostępu do drogi publicznej. W związku z 

powyższym w celu ustanowienia służebności nieruchomości opisanej w §1 konieczne jest 

podjęcie niniejszej uchwały. 

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 ( radni 

nieobecni: I. Niedźwiedzińska, P. Gołębski, A. Kozak – Halota) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXXV / 176 /2018 

 

Przerwa 14:40-  14: 50 

 

Ad.6a Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.  

Zamówienia publiczne: 

- 23 marca rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów komunalnych na najbliższe 2 lata, 

przetarg unijny, czyli z przedłużonym terminem w poniedziałek będzie rozstrzygniecie. To, co 

państwo usłyszeliście dzisiaj to będziemy musieli wziąć się za nowe stawki opłat.( ale nie chcę 

zapeszać) 

 -2 przetargi na skwer z projektu z Czechami: w 1 przetargu brak ofert, w drugim przetargu 1 

oferta przekraczająca. o 40% możliwości zamawiającego wynik. Z kosztorysu; Po uzgodnieniu 

z Euroregionem Nysa, który bardzo napiera żeby to realizować żeby to się odbyło planujemy 

trzeci przetarg – ( wylania fundamentów, doprowadzenia przyłączy wykonanie we własnym 

zakresie toalety. Toaleta według oferenta stanowiła 60% kosztu całości tworzonej oferty) 

-wybrano wykonawcę nowej instalacji hydrantowej w szkole: Firma z Jeleniej Góry za  
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51 tys. zł. Wykonanie w lipcu całość instalacji przeciw pożarowej. Na chwile obecna trwają 

prace projektowe nad tą instalacją. 

-w następstwie wykonanego projektu usunięcia kolizji z terenu przyszłego przedszkola: 

dokonaliśmy zapytania o wykonaniu usunięcia kolizji energetycznej- koszt oferty do 18.04 (jest 

tylko 1 oferta); Przy naszych wyliczeniach i planowanych 60 tys. zł wpłynęła oferta na 123 tys. 

zł. i będziemy ponawiać zapytanie 

Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne: 

-spotkania robocze dot. planu miejscowego Mniszkowa i fragmentu wsi Radomierz: wkrótce 

wyłożenie obu planów do uwag 

-sprawy sądowe z zarządcą wspólnot mieszkaniowych zostaliśmy wezwanie do zapłaty Jelpol: 

dot. 1 Maja 25 (jest już po zmianie zarządcy) oraz Sportowej 4, 1 Maja 5, Demokratów 5, 

Robotniczej 8 – z powodu zaległości; kwoty z pozwów nieaktualne i wygórowane jesteśmy w 

sporze sądowym oprócz wspólnoty 1 maja 25 gdzie zalegamy 20 tys. zł  

- pomierzyliśmy ogródki na Rudawskiej 1, które od lat objęte dzierżawami: okazało się, że 

powierzchnia do dzierżaw zaniżona i wezwiemy do aneksów (zwyżka płatności będzie od 

chwili bieżącej, bez wcześniejszego okresu) 

-trwa postępowanie o ustalenie warunków zabudowy na terenie po byłej papierni w Janowicach 

Wlk. – teren objęty ustaleniem będzie pomniejszony z powodu zagrożenia powodziowego od 

strony kanału. Wpłynęły uwagi do tego postępowania.  

Ochrona środowiska: 

W ramach szukania alternatywy powiększenia poboru wody z Potoku Hutniczego spotkań 

moich i innych Wójtów, którzy w 2015 roku zgłaszali zagrożenie suszą i zapotrzebowanie i 

pomoc w zakresie dostarczania wody w wyniku spotkań z WFOŚ powstaje nowy program- 

dofinansowania ujęć wody. Jeśli chodzi o nas będziemy się starali zaplanować w przyszłym 

roku. Czegoś takiego jeszcze nie było 40% dotacji daje WFOŚ i 60% pożyczki do tej pory 

WFOŚ jeszcze nie dał. Natomiast objął swoim działaniem te kilkanaście gmin z naszego 

województwa a miedzy innymi nas gdzie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i pomoc 

szczególnie w trudnych warunkach. 

-dofinansowanie do usuwania azbestu: 10 tys. na akcję w tym roku będziemy realizować  

-szkody łowieckie: gmina uzyskała kompetencję do szacowania strat, czekamy na szkolenia dla 

urzędników obiecane przez Wojewodę Dolnośląskiego 

-kastracje i sterylizacje kotów i zwierząt posiadających właścicieli: 2810 zł 

Sprawy społeczne: 

-akcja zabezpieczenia szybów w Mniszkowie w związku z doniesieniem mieszkańców na złą 

sytuację infrastruktury po górniczej, obsunięcie szybu – teren zabezpieczyło starostwo taśmami 

w najbliższym czasie dokona zabezpieczenia w postaci ogrodzeń.  

- działa od 16 marca transport publiczny do Trzcińska i z Trzcińska. Trochę na innej trasie przez 

Janowice Wielkie – Radomierz.  Mizerne jest zainteresowanie tymi przewozami było więcej 

krzyku niż to warte. Początkiem maja sprawdzimy, jakie jest zainteresowanie przejazdem ( na 

chwilę obecna 2 bilety miesięczne z Trzcińska) Średnio dziennie o godz. 5 jest jeden pasażer a 

nie raz nie ma w ogóle. Takie informacje przekazała firma obsługująca trasę.   

Sprawy gospodarcze: 

- zakończyła się kontrola wodociągu w Komarnie, plombowanie hydrantów. Mamy kilka 

punktów, które będą obserwowane, W wyniku zamontowanej wcześniej sondy i obserwacji 

wykryliśmy nieszczelność zawora pływakowego na SPC1 (w nocy się przelewało) i 

wymieniliśmy go. 

- zleciliśmy wymianę sterowników na SPC-1 w Komarnie za 20 tys. na naprawę i wymianę  

 - do końca maja w uzgodnieniu z PWiK Bolesławieckich wykonane będzie zadymianie 

przewodów kanalizacyjnych na terenie miejscowości Komarno.   
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-2 zwykłe awarie wody i 1 największa w naszej historii: na ujęciu wody Miedzianka, tuż przy 

samej ścianie budynku koszt 7 tys. zł bez robocizny naszej. 

- największe dziury na drogach powiatowych zgłoszone zostały w pierwszym tygodniu 

kwietnia.  Dzisiaj zauważyłem jadąc z Wrocławia, że tam zaczynają kleić i naprawiać.  

 - zakończone zimowe utrzymanie dróg; sprzątanie do 15 maja  

- przekopany został rów pomiędzy Kolejowa a 1 Maja- zmeliorowanie m.in. obszaru działki 

przyszłego przedszkola 

- naprawiony został przystanek w dolnym Komarnie 

- wykonaliśmy wycinkę zakrzacz eń na byłym korcie (chętnie oddamy to w dzierżawę, 

użyczenia dla zainteresowanego podmiotu), będziemy ogłaszać w ramach chętnych na 

podpisanie dzierżawy.  

- oczyliśmy okoliczny park ze śmieci 

-Akcja Bóbr: 23 m3 śmieci, 100 uczestników. Tradycyjnie, jak co roku uczestniczyłem w 

zakończeniu i jeszcze części sprzątania. W tym roku z kółkiem wędkarskim oraz z naszej szkoły 

młodzież pod opieka Pana Piotra Lesińskiego. Tradycyjnie wszystkich dziękuje.  

- ulega unormowanie sprawy kontenerów na odzież: rozstawia od kwietnia PCK (12 szt., bez 

opłat) 

- w Urząd Gminy zakończył się: remont 1 pomieszczenia z wymianą stolarki okiennej (T.Ch i 

K. P.) 

Kadry: 

- odbył się i zakończył się nabór na stanowisko ds. obsługi RG w związku z przejściem na 

emeryturę pracownika: Na wywieszone zgodnie z ustawą ogłoszenie wpłynęła 1 oferta, w 

dalszym ciągu będzie to B. Nestorowicz 

-odbyły się również nabory także w GOPS: 1 chętna osoba na pracownika socjalnego i 1 na 

główną księgową (w zw. z przejściem pracownika na emeryturę - księgowa bez zmian) – 

podobnie jak z obsługą Rady Gminy.  

- przyjęcie do pracy na stałe jednego z pracowników. do tej pory sezonowych; ponadto inne 

sezonowe umowy (oczyszczalnia ścieków, roznoszenie korespondencji, Zielona Dolina, 2 

osoby do grupy technicznej 

-brak na chwilę obecną dostatecznej liczby chętnych na Wieżę w Radomierzu mimo ogłoszeń 

w formie ustawowej jak i również wywieszeń na tablice nie tylko urzędowe, ale tez na gminne 

– będziemy prowadzić w czasie okrojonym do piątków- sobót-niedziel (pracownik ds. promocji 

oraz 1 student w wysokim sezonie) 

Spotkania i wizyty: 

Dzień Kobiet w św. Rudawy i Trzcińsku (sekretarz), walne zebranie OSP, spotkanie dot. 

Strategii Woj. Dolnośląskim (do tego jeszcze dodatkowo Strategia 2030: trwają ankiety z 

naszym udziałem, koszt udziału obliczony na 1380 zł brutto i wykonanie do września br.), 

Klaster Energetyczny w Bukowcu, finał Akcji Bóbr i spotkanie. z Kołem Wędkarskim, LGD, 

WFOŚ, Policja- komendant Kamzel, Wleń- sprawdzenie naszego gruntu 

Korespondencja: wychodząca: 597, przychodząca: 695. 

Otwieram dyskusję   

Ad.7/8. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski,  

Zapytania Radnych - Sprawy różne  

Radny Piotr Lesiński – czy wczoraj odbyło się spotkanie z architektami w sprawie 

przedszkola. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – tak rozmawialiśmy z architektami, rozmawialiśmy Panią dyr. 

Stwierdzili, że jest bardzo mała i ciasna jest ta działka. Przedstawili koncepcję typu budynku 

parterowego o 600m wyceniając go wstępnie na 2, 5- 3 mln. zł. Ponieważ trochę narzekali na 

niewielką działkę pokazaliśmy również te 2 działki naprzeciwko Ośrodka Zdrowia i okazało 

się, że one w całości tematu to skórka za wyprawkę. Omówiliśmy temat dotyczący dalszych 
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prac związanych z opracowywaniem tej koncepcji i obiecali, że wezmą się za nią najpóźniej w 

przyszłym tygodniu. I taka koncepcje przedstawią. Wczoraj rozmawialiśmy i zostały wskazane 

tematy dotyczące, że oprócz kolizji średniego napięcia będziemy musieli przestawić 2 słupy 

niskiego napięcia. Skala całości inwestycji jest bardzo duża. Agencja nieruchomości rolnej nie 

chce nam przekazać terenu działki za ( w głębi).Jak tylko powstanie przedszkole będziemy 

chcieli wydzierżawić i umiejscowić duży plac zabaw dla przedszkolaków? Wiedziałem, że są 

wymogi, co do budynków przedszkolnych, ale ich skala i zakres są tak potężne, że często jest 

to wprost niewiarygodne. Sprawy, dot. ochrony przeciwpożarowej, rzeczy, dot. ciągów 

komunikacyjnych nie tylko, wewnątrz ale też na zewnątrz, rzeczy, dot. miejsc postojowych, 

rzeczy dot. wentylacji, rzeczy dot. usytuowania, czyli niemalże nakazu zalecenia, że 

pomieszczenia, w którym przebywają dzieci do lat 6 od strony południowej z uwagi na 

naświetlenie naturalne, co determinuje usadowienie budynku. Długim bokiem wzdłuż działki. 

Natomiast unikając fanaberiach architektonicznych chodzi o konstrukcje budynku, bo tam się 

da pójść na fanaberie, bo miejsce nie pozwala, jeżeli chodzi o konstrukcje dachu.  Wstępnie 

projekt pozwala myśleć o bardzo prostym, ale logicznie przemyślanym z wszystkimi 

wymogami przedszkola dla 120 przedszkolaków. Omawiane było to z Panią dyr. dot. prawa 

oświatowego, prawa budowlanego, ppoż. też zostało wyjaśnione. Przekazana wczoraj dostała 

w formie elektronicznej projekt likwidacji kolizji energetycznej. 

Radny Piotr Lesiński - ile metrów ma ta działka Odp. Wójt - 18 ar. 

Radny Piotr Lesiński – czy zapadła ostateczna decyzja czy to będzie porterówka czy to będzie 

budynek piętrowy. Odp. Wójt, – jeżeli informują mnie, że przynajmniej 50% droższa będzie 

piętrówka to zdecydowaliśmy na porterówkę żeby ją zmieścić. Po usunięciu kolizji 

energetycznej będzie wyciętych parę drzew ( świerków i sosny) w zamian za to nasadzone 

zostaną w innym miejscu od strony pawilonów usługowo- handlowych. Celowo poprosiliśmy 

żebyśmy podjechali na te działki zadrzewione, zalesione i na szybko odpowiedzieli mi, że jest 

to skórka za wyprawkę. Wybierając z tych dwóch lokalizacji wybierają tą, którą posadowili 

wstępnie.  

Radny Piotr Lesiński - teraz słyszymy o tej kwocie. Cały czas mówiono 60 tys. zł projektują, 

architekci a może w ramach projektu wykonają a tu teraz najniższa 120 tys. zł. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - rozmawialiśmy z Panem, który złożył ta ofertę gdzie 

występuje, jako pełnomocnik wielu innych wykonań.  Potwierdziło się, że sam materiał to 40 

tys. zł.  A 80 tys. zł robocizna. Położenie jednego słupa podwójnego, postawienie dwóch 

przekopanie 60 m rzecz absuldarna zupełnie. Prace projektowe – miesięczny termin. Będziemy 

ogłaszać drugie zapytanie z terminem do końca września tak żeby spróbować poszukać 

większej ilości wykonawców. Natomiast cena jest przerażająca. 

Radny Piotr Lesiński – przerażające jest to, że ta kwota jest taka duża i są związane prace 

projektowe z przedszkolem i to też są koszty już pod określone miejsce.· 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – jest to ostatnia działka i wyjścia nie mamy gdzie wybierać. 

Radny Dariusz Podkański, – dlaczego nie działka naprzeciwko ośrodka zdrowia 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – ona jest tak samo ciasna. A jak zobaczyli ilość drzew, które 

trzeba karczować to wyciągnęli wniosek, że zostajemy tam. Ta działka jest minimalnie 

mniejsza od działki z kolizją. 

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – jeżeli chodzi o skwerek mówił Pan, że 

z projektu wyłącza się toaletę. Budowa toalety to duży koszt w tym projekcje. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - tak było zaprojektowane i wówczas w kosztorysie 

inwestorskim zapisano. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - trzeci koszt tej toalety to będziemy robili 

na własny koszt tj.: 100% płatności po naszej stronie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – z zero- jedynkowej oceny tematu będzie to mniej więcej około 

20 tys. zł. Jeżeli chodzi o materiały przy wykonaniu prac przez naszych pracowników. 
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Wybudujemy z bloczka betonowego, przykryjemy dachem.  Dążymy do zrealizowanie tego 

programu a tym bardziej, ze naciska nas Euroregion Nysa. Strona Polska i strona Czeska 

wystąpiła o zmiany i postawienie tam fundamentów wydaje się, że zbudowanie przez naszych 

pracowników toalety o tych rozmiarach podobnych jak toaleta na Zielonej dolinie. Wieże w 

zdolności techniczne naszych pracowników.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – jeżeli chodzi o podjazd dla 

niepełnosprawnych czy on nie będzie wymagał atestu  

Wójt Gminy Kamil Kowalski- to i tak będzie z poziomu zero i to będzie kwestia szerokości 

drzwi. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mówił Pan o awarii wody. Temat jest dla 

mnie bliski, bo jeszcze nigdy nie odebrałem tylu telefonów od mieszkańców. Generalnie 

najwięcej było problemów z tym, że nie została nigdzie dowieziona, kiedy była awaria, a awaria 

była już 27.03 O koło godz.13: 00 – tak mi zgłaszali mieszkańcy. Natomiast Urząd zaczął 

usuwać ta awarie dzień później dopiero. Kiedy Urząd ma obowiązek dowieść wodę i dlaczego 

nie została dowożona? Pytam dla tego, bo prosili mnie mieszkańcy żeby zapytać. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie ma zapisu w umowie, ze gmina ma obowiązek dowieść 

wodę.  Nigdy tego nie było robione. Dwa lub trzy lata temu zakupiliśmy zbiornik na wodę pitną 

i jeżeli jest taka potrzeba zgodnie ze zgłoszeniami taka wodę dowozimy. Podczas tej awarii 

informowaliśmy, że jeżeli po 24 godzinach nie będziemy wstanie usunąć tej awarii to na 

wszystkie zgłoszenia wodę będziemy dowozić. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – 24 godziny minęły i ta woda nie była 

dowożona dalej a awaria była usunięta około godziny 23:00. Dlaczego Urząd nie zaczął 

naprawiać tej awarii tego samego dnia, kiedy ona zaistniała? Awaria wystąpiła o godz. 13: 00 

w tedy, kiedy Urząd pracuje. A w tedy nie było robione nic. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja nie jestem w stanie odpowiedzieć Panu na to pytanie ja 

takiej wiedzy na chwilę obecną nie posiadam nie wiem skąd Pan ma taką wiedzę. Jeżeli jest 

pilna potrzeba to poproszę, aby odtworzyli krok po kroku wydarzenia i wtedy będę mógł Panu 

odpowiedzieć 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - taką wiedzę mam od mieszkańców, którzy 

powiedzieli mi, od kiedy mniej więcej tej wody nie było już. Natomiast informacja na stronie 

gminnej ukazała się następnego dnia o awarii o godz. 6: 40. Urząd pracuje od 7: 30 to wychodzi 

z tego, ze Urząd o awarii wiedział, ale nic nierobie w tej sprawie.  Czy może Pan wyjaśnić jak 

się to działo? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na chwile obecną na pewno nie. Jeżeli Pan ma taką prośbę to 

proszę zgłosić zapytanie pisemnie i dokładnie sprecyzować pytanie.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – dobrze zwrócę się pisemnie. Kolejne 

pytanie dot. ternu po byłej fabryce. Nic tam się nie działo a tu dowiadujemy, że cos się zmienia, 

że występują Panowie o nowe warunki   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ograniczony jest teren zakwestionowały to Wody Polskie. W 

związku z tym biuro planistyczne w okrojonym zakresie opracowuje warunki planu dla tego 

terenu.    

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz – Panie Miłoszu czy przyszła odpowiedź od 

Pana Rzońcy. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – odpowiedź nie przyszła. Ja rozmawiałam osobiście 2 tygodnie 

temu i do chwili obecnej żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 

Radny Dariusz Podkański, – kiedy będą wywożone wielko gabaryty. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 23.05.br, która będzie 

obowiązywała umowa od czerwca.  Myślę, że po Bożym Ciele.  

Radny Dariusz Podkański - Czy można byłoby nawieść trochę tej ziemi i wyrównać koło mostu. 
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Wójt Gminy Kamil Kowalski – z terenów kolejowych nie wywozili ziemi tylko kliniec. 

Możemy dogadać się tylko z wykonawcami. Teraz Pani sołtys prosi o nasypywanie ziemi przy 

15 na planowany plac zabaw w tym miejscu. Trzeba będzie wybrać czy skończyć tam czy 

zacząć tu. Ja dzisiaj zerknę dzisiaj na to i postaramy się zasypać, chociaż to, co tam jest. 

Radny Radosław Czaja - kolega radny mówił w poprzednich wypowiedziach, ze są niszczone 

drogi gminne i szutrowe którędy mamy jeździć żeby tam nawieść ziemi. Odp. D. Podkański 

– trochę dobrej woli. 

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz – odnośnie transportu przy budowie 

obwodnicy. Już jest jedna droga powiatowa w stanie krytycznym. Jedynym rozwiązaniem to 

jest postawienie znaków o ograniczeniu prędkości do 30 m/h. Czy była jakaś reakcja gminy, co 

się dzieje na tej drodze i wcześniej jak było wiadome, że będzie budowana ta obwodnica i pan 

Wilk dogadał się do niego będzie wszystko wożone czy wcześniej nie powinno być jakieś 

porozumienie, aby przywrócić stan drogi do stanu zanim ten transport idzie, bo każdy z nas 

widzi jak ta droga dostała doniszczona tym ciężkim transportem? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - wykonawca posiada pozwolenia na przewóz tego urobku. My 

przed okresem wielkanocnym bardzo mocno walczyliśmy o to żeby to zostało wysprzątane. 

Osobiście rozmawiałem z p. Parysem odnośnie stanu tej drogi.  Właścicielem tej dogi jest 

Starostwo Jeleniogórskie.  

Radny Piotr Lesiński - Panie Sekretarzu przy ul. Rudawskiej 1 tam gdzie są znaki z nazwa 

ulic jest tabliczka - toaleta na Orliku – kieruje tam szczególnie ludzi będących na rehabilitacji 

w szpitalu. Orlik zamknięty do godz. 15: 00. Nie wiem czy zostawić czy zasłonić, czy napisać 

godziny otwarcia Orlika. Następną sprawę, którą chciałem poruszyć na 1- Maja 23 /24 tam 

przepływa strumyk. Po drugiej stronie leży stary metalowy krąg jest uszkodzony. Teraz nie ma 

trawy bardzo brzydko to wygląda. Czy można byłoby go usunąć? Druga sprawa to też na tym 

samym odcinku tam gdzie były ogródki działkowe budynku nr 24 tam były posadzone drzewa 

za rowem. Te drzewa były przycinane przez mieszkańców i było to w formie żywopłotu. Teraz 

to tak zarosło uciekają gałęzie w górę, część gałęzi leży na dole i to strasznie to wygląda. Jest 

to przy drodze powiatowej, ale bardzo brzydko wygląda. Gdyby można tam zaglądnąć to 

bardzo proszę.  

Słyszałem, że została zakupiona masa bitumiczna do łatania dziur to chciałbym zgłosić moje 

tereny ulica Zamkowa. Tam się porobiło bardzo dużo dziur.  Rok temu była łatana bardzo duża 

dziura na ul. Zamkowej łączącą się z ul. Krótką. Nie wiem czy tam czasami nie poszedł zawór, 

który jest zaworem na ulice Krótką. Cała masa pokruszyła się i wygląda jak piasek i czy czasem 

nie przepuszcza tam woda. Dostałem odpowiedź na interpelację odnośnie zanieczyszczenia od 

szamba, jako to jest skala. Jak państwo pamiętajcie przy Rudawskiej 1, 2 tam jest taki 

strumyczek i bardzo śmierdzi szambem? Pan Tadziu zrobił rozeznanie i jestem pod wrażeniem 

772 m/3 wody pobierane jest przez mieszkańców, wywiezionego szamba jest 184m/3. Pozwala 

to stwierdzić, że 76 % ścieków z w/w budynków trafia do pobliskiego potoku. Nawiązuje do 

tego, że 2 lata temu poruszyłem sprawę odcinka Bobru, który płynie przez naszą gminy. Wiem, 

ze kanalizacji na razie nie będzie a jak wam wiadomo braliśmy udział w sprzątaniu Bobru i jak 

co roku miałem pytania od młodzieży. Proszę Pana, co to jest za rura, które odpływają odchody. 

To jest młodzie, która ma lekcje z ekologii i nie da się ich oszukać. Bardzo bym prosił Panie 

Wójcie, bo był przegląd wody w Komarnie. Czy można przeprowadzić pracownika wzdłuż 

Bobru i sprawdzenie czy są szamba czynne? Ja nie mówię już o częstości wywożenia. Teraz 

wyraźnie widać jak nie ma trawy gdzie wychodzą potężne rury i wszystko idzie do Bobru. 

Sprawdzenie czy są aktualne szamba. Podejść do domku i widać po klapie, kiedy było 

otwierane. Wiele jest budynków gdzie klapy są zamulone ziemią po 30 cm, i nieruszane od 

kilkunastu lat. Wiemy, że są to budynki częściowo prywatne i częściowo w wspólnocie. Nie 

możemy przyzwalać żeby to wpływało. Ostatnia rzecz to bardzo się rozczarowałem. Na jesień 

mieszkańcy mojego terenu okręgu na ul. Demokratów prosili mnie abym zainterweniował do 
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Pana Sekretarza w sprawie oznakowania ul. Demokratów. Krotko mówiąc na końcu 

Demokratów dojeżdżając do krzyżówki. Zgłaszali mi mieszkańcy p. Ignaczak, że tam 

przyjeżdża pogotowie i nie wie czy w prawo czy w lewo. Bardzo fajnie zainterweniował Pan 

sekretarz usiedliśmy w samochód razem z p. Karoliną na miejscu była też pani Ignaciuk, aby 

pokazać, o które miejsce nam chodzi. Ustaliśmy, w która stronę maja być tabliczki, ustaliśmy, 

które nr będą robione. Pan Sekretarz powiedział Pani Karolinie, że proszę złożyć zamówienie, 

bo będą robione inne to ja uważałem sprawę załatwioną. Koleżanka pyta czy te tabliczki będą 

odpowiadam, że tak. Byłem u Pani Karoliny pytam o tabliczki ona mówi, że nie są zamówione. 

Minęło pół roku i nikt mi nie raczył powiedzieć, że tych tabliczek nie będzie. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - tak byliśmy na miejscu i tabliczki miały być zamówione, 

ale nam ten temat umknął. Na pewno przypilnuje tą sprawę osobiście. 

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz - czy toaleta na Zielonej dolinie została już 

otworzona i czy zostały ściągnięte worki plastikowe. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - sprawdzimy  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono    

 Ad. 9.  Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz – przypominam o składaniu oświadczeń 

majątkowych na dzień 31.12.2017r. 

Ad.10.   Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. 

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz - kto z radnych jest za przyjęciem 

protokołu z XXXV sesji Rady Gminy zechce podnieść rękę.  

Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 7 radnych W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 7 radnych, 7 głosów „za” głos 

‘’wstrzymuje się’’ i głosy „ przeciw” nie wystąpiły ( radni nieobecni: I. Niedźwiedzińska, P. 

Gołębski, A. Kozak-, Halota, J. Popławski) 

Stwierdzam, że większością głosów „za” Rada przyjęła protokół z XXXV sesji Rady Gminy. 

 

Ad.11. Zamknięcie XXXVI 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 16: 15 dokonał zamknięcia XXXVI sesji Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w 

obradach. Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała                                                                      Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                                     Przewodniczący 

specjalista 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. 

 

 

Szczegółowy 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. 

  



str. 24 

 

 

 

 

 
 

 


