
                                                     PROTOKÓŁ Nr XLI /2018 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 20 września 2018r ( czwartek) 

godz. 1000 

 

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 

12 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 XLI sesję Rady Gminy Janowice 

Wielkie – o godz. 1000 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, 

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

Gudowskiego, Skarbnika Gminy, Pana Miłosza Kamińskiego, Sekretarza Gminy Obsługę 

prawną Sesji zapewnił mecenas Janusz Konkol, oraz mieszkańca Janowic Wielkich  

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 XLI 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 XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

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

       Radnych 

    7. Sprawy różne  

    8. Omówienie informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się  

        wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2018 roku. 

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

        Gminy w Janowicach Wielkich za rok 2017 

 10.  Podjęcie uchwał w sprawie 

  10.1  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok  

  10.2  zmiany Uchwały Rady Gminy XXXIV/166/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w     

           sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2018  

                  – 2025   

 11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2018 roku  

 12. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

 13. Przyjęcie protokołu z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Janowice Wielkie 

 14. Zamknięcie XLI sesji Rady Gminy.     

 

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

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

Uwag i poprawek nie stwierdzono 

Ad.2  

Stwierdzenie quorum 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - stwierdził, że zgodnie z listą obecności w 

obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. 

Nieobecni radni to:  

1. Piotr Lesiński 



2. Jędrzej Wasiak Poniatowski 

3. Radosław Czaja    

                                                                                    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, - pierwsze pismo, które wpłynęło 

do rady Gminy to podziękowanie w imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

prowadzącego działalność w ramach projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej. 

Włączenie społeczne. Wspieranie gospodarki społecznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 za kilkomiesięczną współpracę 

i spotkania z mieszkańcami, które były organizowane dzięki współpracy z Opiekunką Świetlicy 

„Rudawy” Panią Krystyną Pisarską.  

                                                                                     Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - kolejne pismo to Wyrok Wojewódzkiego 

Sadu Administracyjnego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Komarno w Gminie Janowice Wielkie. Po rozpoznaniu w Wydziale 

II na rozprawie w dniu 10 lipca 2018r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 30 listopada 2017r.Nr XXXIII/156/2017- 

stwierdza nieważność § 7 ust.1 pkt 2, § 7 ust.1 pkt.3 lit.b we fragmencie „nośników 

reklamowych, obiektów małej architektury oraz ” i § 10 ust.5 pkt 4 we fragmencie „ oraz 

elementy reklamy” zaskarżonej uchwały. 

                                                                                     Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu 

- kolejne pismo jest do Pana Kazimierza Angielskiego na pismo, które na poprzedniej sesji 

odczytywaliśmy odnośnie ustawienia znaków granicznych dla nieruchomości. 

                                                                                   Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy –Alicja Kozak-Halota, - pismo z dnia 22.08.2018r dot. 

remontu dróg gminnych nr 530/16 i 530/19 w Janowicach Wielkich od mieszkańców budynków 

1Maja Nr 3a, 4b, 5, 5a, 5b w Janowicach Wielkich 

 

                                                                                  Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu 

Kolejne pisma z dnia 23.08.2018r. od Przewodniczącego Rady Gminy Janowice Wielkie 

skierowanego do Wójta Gminy Janowice Wielkie wraz z załącznikiem pisma otrzymanego 

od Pana Włodzimierza Soleckiego zam. Komarno w sprawie utwardzenia drogi gminnej do 

posesji oraz podjazdu z drogi gminnej. 

                                                                               Załącznik Nr 7, 8 do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - ostatnie pismo, które wpłynęło do naszej 

wiadomości to od Wojewody Dolnośląskiego. Pismo stanowiące odpowiedź na zapytanie 

skierowane do Wojewody Dolnośląskiego przez Wójta Gminy Janowice Wielkie.  dot. oceny 

prawidłowości zwołania sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich w dniu 8 sierpnia 2018r.na 

wniosek Wójta i wniosku 5 radnych.  

                                                                                  Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu 

Otwarcie dyskusji 



Radna Anna Skotarek – chciałbym zapytać o odpowiedź Urzędu, jeżeli chodzi o pismo Pana 

Soleckiego. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – nie została jeszcze udzielona. Pismo do nas wpłynęło 

10.09.2018r. Natomiast w ramach odpowiedzi z tego, co mamy przymówione ze Skarbnikiem 

w zmianach do budżetu, które przedstawione jest państwu jest ujęty zakup tłucznia i klińca na 

naprawę między innymi tej drogi. Natomiast odpowiedź otrzyma taką, jaką otrzymał i 

rozpatrywana była na komisji rewizyjnej. Nie będę komentował, że połowa tych zdjęć są 

zdjęciami drogi polnej idącej w pole, która nie ma nic wspólnego z dojazdem do jego posesji.  

Natomiast uważam, że najsmutniejsze będzie to, że w ramach wygospodarowanych środków 

będziemy musieli ten kawałek tej drogi utwardzić. Odpowiedzi pisemnej nie ma.  

Radny Jan Popławski, - ja również w sprawie tego pisma. Z tego, co ja pamiętam to ta droga 

po pierwszej tej interwencji gdzie był Pan Solecki był już udrażniany rów i rozpoczęte zostały 

prace takie wyrównawcze. Tu sa zdjęcia z marca a prace były wykonywane w kwietniu przez 

pracowników Urzędu Gminy.  W dniu dzisiejszym specjalnie tam wjechałem i zobaczyłem te 

drogę i nie ma tam żadnych takich dziur, jakie pokazane są na zdjęciach. To są zdjęcia 

zrobione w tym momencie, kiedy był kopany rów i część tej ziemi jeszcze leżała na drodze i 

nie było to jeszcze uprzątnięte.  

Radna Anna Skotarek – ja chciałabym się odnieść do tego. Ja rozumie, że one są z marca i 

widzi Pan, co się dzieje( po śniegu i deszczu). Teraz mamy suszę i droga wiadomo jest twarda. 

Przyjdzie jesień, chlapa, deszcze i będzie to samo. 

Radny Jan Popławski, - rów na dzień dzisiejszy jest wyczyszczony, pobocze jest zebrane i 

jest możliwość, że ta woda spłynie do rowu. W kwietniu był zwożony tłuczeń zasypywane te 

dziury. Natomiast jak będzie zima to się okaże.  

Radna Anna Skotarek, - jak wysypuje się tłuczeń na błoto to jest wiadomo, że to wszystko 

wejdzie w ziemie. 

Radny Jan Popławski, - najlepiej zagęszcza się na mokro, bo na sucho nikt go nie zagęści. 

Następne zdjęcia to są zdjęcia w pole. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - Panie Wójcie czy na tą okoliczność, kto kolwiek zrobił 

jakieś zdjęcia w czasie tym, co było coś zrobione. Pan Chrząstowski ma taki zwyczaj robienia 

zdjęć wykonanych robót.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - Pani radna nie przypominam sobie abyśmy posiadali taką 

dokumentacje zdjęciową. Natomiast po drugim wyjeździe koparki naszej i wykonaniu robót 

byłem tam osobiście na zakręcie jest wprowadzone w taki sposób, że ta woda do nowo 

powstałego rowu spływa. Sytuacja na chwilę obecną jest diametralnie różna od tej, która ma 

miejsce na zdjęciach. Nie wiemy czy to ten wykonany przez nas rów przez naszą koparkę i 

traktor przecięcie krawędzi drogi będzie odbierał całość wód. Natomiast będziemy to 

kontrolować. Tak jak mówię, jeżeli zgodzicie się państwo na zmiany w budżecie to jest 

przewidziany w budżecie zakup klińca i tam również podsypać. Natomiast raz jeszcze mówię 

jest dalece w mojej ocenie niestosowne pokazywani czy przedstawianie i  

załączania zdjęć, które prowadzą w pola. W pola jeździ sprzęt do obsługi pól. Wszystkie te 

ostanie 4 zdjęcia nie mają nic wspólnego z posesją, do której cały czas wnioskodawca pisze.  

Natomiast, co do zdjęć to nie żyjemy w realiach dokumentacji fotograficznej ma to być 

wykonane na tyle na ile mamy możliwość i ma to być zrobione. Pouczeni zostali właściciele, 

którzy drewno tam składują i zapowiedziane jest im, że nie mają zjazdu z tej strony a jeżeli 

będą chcieli to muszą wystąpić o taką zgodę. Do chwili obecnej nie wystąpili i jest tam tez 

problem, bo nie ma jasno określonego spadkobiercy prawnego działki, na której ta działalność 

związana z drewnem ma miejsce. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – rozumie, że obawa Pana Soleckiego jest uzasadniona gdyż 

wie jak to wyglądało jesienią i wiosna tego roku. Mamy nadzieje my radni, że ten odcinek do 

domu temu Panu zostanie podsypany w ramach tych zmian, o których dzisiaj Pan wspominał 



żeby tą sprawę zakończyć. Nie dziwmy się człowiekowi, że drży, bo lato było suche a co 

będzie to nikt z nas nie może przewidzieć.  Rozumie, że ten Pan będzie miał to załatwione 

według naszych możliwości finansowych. 

Radny Dariusz Podkański – jak ja pamiętam to ja się pytałem czy firma, która pozyskuje to 

drzewo czy oni mają inna możliwość dojazdu niż ta drogą. Czy tam jeżdżą samochodami?  

Radny Jan Popławski – oni mają tylko ciągniki i jadą tam przez pola i wjeżdżają na swoją 

działkę. Oni muszą minąć Pana Soleckiego przejechać i wjechać przez rów, bo tam nie ma 

żadnego przepustu. Tutaj przez ten rów przejeżdżają dalej na swoją działkę.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - natomiast odpowiedź moja brzmiała wówczas tak samo jak 

i dzisiaj, jak najbardziej mają możliwość wjazdu z drogi powiatowej z tym, ze przez swoje 

działki zabudowane. Ale wolą niszczyć to, co jest publiczne. Z uwagi na fakt, że lato było 

bardzo suche i nie spowodowało takiego zniszczenia. Natomiast jestem przekonany, że jak 

przekopiemy i odtworzymy rów a oni znów go zasypią.   Nie ma tam postępowania 

spadkowego i nie ma osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie na tej działce i ewentualnie 

deklaracje tego rowu przebiegającego wzdłuż drogi gminnej. 

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - ten problem jest od dawna i mam pytanie 

Panie Wójcie czy były próby kontaktu z ludźmi, którzy ten rów rozjeżdżają i jakiegoś 

domówienia się, że jak rozjeżdżacie to zrzućmy się na kręgi jakieś i zróbmy normalny przejazd 

żeby nie było problemu. O ile nie dojdzie do tego to gmina, co chwila będzie ten rów czyściła 

i koszty będą i tak do końca te działania będą niekończące.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - odnośnie „zrzucenia się”, kto. Odp. P. Pawłowicz – kwestia 

domówienia się w jakiejś części gmina i w jakiejś części mieszkańcy. W ogóle czy była próba 

rozmowy.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - tak, było  spotkanie Pan Chrząstowski rozmawiał o 

wszystkich aspektach. Ja nie widzę najmniejszej możliwości żebyśmy dorzucali się do zjazdu 

na teren prywatny z drogi gminnej. To nie jest zadanie gminy. Takie pismo tez poszło –zakaz 

bezprawnego zjeżdżania i nakaz wystąpienia o wydanie warunków zjazdu z drogi gminnej. 

Nie widzę, jakich kolwiek podstaw żeby gmina ze środków publicznych współ-partycypowała 

w zjeździe z drogi gminnej na czyjąś działkę prywatną. To jest obowiązek zadbania o to i jest 

to obowiązek osoby prywatnej.  

Radna Anna Skotarek – o ile nie ma sprawy spadkowej, ale pozostaje ( żona, dzieci) to nie 

przechodzi ten obowiązek w opłacaniu np. podatku. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski -, - przechodzi. Jedni płacą a inni nie płacą. W tej chwili nie 

pamiętam sytuacji podatkowej tamtej działki. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to dobra 

wola tych spadkobierców nie do określonych jeszcze sytuacji formalno prawnych.  

Mecenas Janusz Konkol, - nie badałem stanu prawnego tego gruntu. Trzeba będzie sięgnąć 

to księgi wieczystej. Prawdopodobnie sprawy spadkowe są nieuregulowane od dwóch 

pokoleń. 

 

Radny Dariusz Podkański – mam pytanie, do kogo należy ten rów. Skoro jest to droga 

gminna i za działką jest czyjaś własność. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – rów leży w pasie drogi gminnej i należy do nas i dla tego 

odkopaliśmy i otworzyliśmy ten rów i dla tego, że jeżeli ktoś chce przejeżdżać przez ten rów 

to musi zrobić to na zasadach wydanych przez zarządcę czy właściciela drogi, z której chce 

dokonać zjazdu. Odp. D. Podkański - zagrodzić ten odcinek rowu i nie będzie przejazdu i 

nie będzie rozjeżdżania tego rowu i woda będzie spływała, bo rów będzie drożny. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - każde zagrodzenie zostanie pokonane. Pismo zostało 

wystosowane wezwanie do wystąpienia o wydanie warunków zjazdu z drogi gminnej na teren 

działki i nic takiego nie miało odzewu. 



Radna Iwona Niedźwiedzińska - a monit z państwa strony.  Jeżeli wystosowaliście pismo 

dajecie termin do zajęcia stanowiska i o ile nie ma odzewu należy wystosować monit w tej 

sprawie. Jeżeli nie to są inne narzędzia „bicza” na tych, co tak się wymigują Odp. Wójt - od 

czasu wykonania nie wrócił problem zalewania i błota a jeżeli wróci to takie działania zostaną 

podjęte. 

Radny Stanisław Tatarzyn, - mam takie pytanie. My w sumie nie wiemy czy ktoś płaci czy 

nie płaci te podatki. Czy Urząd nie może wystosować pisma do Sądu ustalenia 

spadkobierców?  

Mecenas Janusz Konkol – generalnie postępowanie w przedmiocie stwierdzenia spadku 

może wystąpić każdy, kto ma interes prawny. W mojej ocenie nie może być tak, że Gmina 

ma wyręczać właścicieli w tym, co na nich spoczywa. Gmina nie jest workiem bez dna. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - Panie Mecenasie Gminie uciekają podatki, które nie są 

płacone. Odp. Wójta - tego nie wiemy czy nie są płacone podatki. Odp. I. Niedźwiedzińska 

– czy można sprawdzić czy jest płacony podatek za te grunty. Nadmieniam, że nie chodzi mi 

tu o nazwisko właściciela.  

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - ja widzę problem jeden. Skoro ten rów jest 

gminnym rowem czyścimy go i ponosimy koszty, bo uparci mieszkańcy tamtędy zjeżdżają to 

nadal twierdzę, że należałoby w jakiś sposób z nimi się porozumieć i zrobić ten zjazd i nie 

wracać do tematu. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - od tematu pisma Pana Soleckiego odbiegliśmy tak daleko, że 

w ogóle działania po okresie wiosennym zostały podjęte. Znalezione pieniądze w budżecie 

chcemy przeznaczyć na tego typu zadania i w proponowanych zmianach w budżecie również 

na tego typu działania związane z utwardzeniem chcemy przeznaczyć. Jak będą pieniądze 

będziemy się starali te drogi utwardzić i obserwując i patrząc jak to wygląda i podejmując kroki 

związane z tym żeby ewentualnych spadkobierców bądź użytkowników przymusić do 

sformalizowania tego zjazdu z drogi gminnej? Jeżeli się nie uda to trzeba podejmować środki 

prawne i inaczej rozwiązywać.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - ja mam pytanie odnośnie pisma do Pana 

K. Angielskiego, jeżeli chodzi o z scalenie działek ( drogowej). Dlaczego ta działka drogowa 

po zniesieniu Zarządzeniem została przyłączona do działki obecnej 880 a nie jakby się 

wydawało w terenie naturalnie do działki, 390/1 czyli do mieszkańców budynku Zamkowa?15. 

Działka drogowa, która została zniesiona Zarządzeniem była działką drogową, która była od 

zawsze wjazdem na teren posesji przy ul. Zamkowej 15. Naprawdę teraz tam powstał problem, 

bo nowy właściciel działki 880 wstawił znaki graniczne to okazuje się praktycznie, że wjazdu 

praktycznie na posesje nie ma.  Pam. K. Angielski wejścia do domu ma 1, 20 raczej 

samochodem nie wjedzie do garażu. A przypomnę, że miedzy drogą a wejściem do budynku z 

tyłu ma garaż i ciężko jest, aby przejechał. Dlaczego ta, dzi9ałka nie została włączona do działki 

do adresu Zamkowa, 15 czyli?390/1   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie umie Panu odpowiedzieć, dlaczego w 2011 roku taka a 

nie inna decyzja zapadła. Na pewno było konsultowane z geodetą czy planistą, który 

wykonywał tego typu z scalenia. Uważam, że to była fachowca sugestia i, że to tak a nie inaczej 

w terenie to określił i zaproponował. Czym się kierował, jako planista czy geodeta nie umie 

tego powiedzieć?  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - Pan zarządzeniem zniósł te drogę. Ja mogę 

domniemywać, dlaczego bo inaczej nigdy nie sprzedałby Pan działki, obok bo była za mała. Po 

złączeniu tych dwóch działek można było sprzedać. Odp. Wójt – możliwe  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - proszę powiedzieć, jaki wpływ na scalanie 

tej działki mieli mieszkańcy przy ul Zamkowej 15 skoro sam Pan napisał w tym piśmie, że 

wcale nie pozyskiwaliście opinii właścicieli nieruchomości sąsiednich. Teraz ludzie czują się 

poszkodowani, bo okazało, ze nie maja wjazdu do domu. Działka, która naturalnie nie jest 



działką drogową, bo na tej działce drogowej pod spodem idzie drenaż z całej ulicy Zamkowej. 

Tam są bardzo duże przepusty, które odprowadzają z tamtej części ulicy Zamkowej w razie 

dużych opadów na bagna, które są z tyłu w stronę Wyłuszczarni. To jest melioracja całego tego 

odcinka. Jaki wpływ mogli mieć mieszkańcy na to, kto, kiedy i gdzie taką drogę dołączył skoro 

Pan panie Wójcie ich o zdanie nie zapytał?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - uważam, że powinien się Pan wczytać w drugi akapit 

odpowiedzi do Pana Angielskiego, którego w oparciu, co napisał Wojewoda o to, co Wojewoda 

zrobił w ramach rozstrzygnięcia, czyli uchylenia uchwały w ramach, której chcieliśmy dokonać 

procedury z informacjami ze wszystkimi…... myśle że to jest odpowiedz na pańskie pytanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - jeżeli Pan uznaje to za odpowiedź to ja 

definitywnie nie. Dlatego ze mnie chodzi o interes mieszkańców. Dlatego, ze gdybyśmy to 

przyjęli, jako uchwałą gminy czy zarządzeniem Wójta to tak naprawdę nikt nie wiedział, co z 

tą drogą dalej się stanie.  Do, której posesji zostanie przyłączona. Odp. Wójt – to chciałbym 

do doprecyzować to wy to zrobiliście mocą uchwały rada gminy. To zostało zrobione. To rada 

gminy podjęła taką uchwałę. Natomiast uchwała ta została uchylona Wojewoda stwierdził, że 

nie ma potrzeby żeby taka uchwałę podejmować, bo jest tam działka, co, do której absolutnie 

taka potrzeba nie zachodzi. Podkreślam, że rada gminy podjęła taką uchwałę. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Panie wójcie a na czyj wniosek uchwała  

była podejmowana? 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – no właśnie na czyj wniosek? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Nie pamiętam na czy wniosek 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – No jak to nie pamięta pan na czyj wniosek? 

To był pana wniosek jako wójta , niech pan nie będzie zabawny. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – to w tedy trzeba było się dowiedzieć i zakwestionować i nie 

podnosić ręki za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - rozmawialiśmy tedy o tym, że to będzie 

dołączone do Zamkowej 15 tak jak wiele lat było to wykorzystywane. 

 Odp. Wójt - chyba teraz taka naturalność wchodzi do pomysłu. Natomiast w tedy trzeba było 

być przeciwnym. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Jeżeli pan mi teraz mówi że Pan nie 

pamięta kto scalał działki i w jakim celu, a przecież wiadomo że chodziło o przyłączenie tej 

działki do działki obok tylko po to by można ją było sprzedać bo wcześniej była zbyt mała by 

to zrobić. To jest conajmiej dziwne , ja tylko przypominam że to Wójt Gminy odpowiada za 

gospodarkę nieruchomościami a nie radny 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Ad.4.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym 

Sprawozdanie Wójta z okresu międzysesyjnego 26 czerwca - 19 września 2018 r. 

 w międzyczasie sesja nadzwyczajna 8 sierpnia bez sprawozdania, dla załatwienia pilnych 

spraw bieżących 

Zagospodarowanie przestrzenne i nieruchomości: 

-wyłożenie planów miejscowych: Mniszków do 19 września, fragment Radomierza k. szpitala 

do 25 września, wkrótce miejmy nadzieję uchwalenie obu planów; w dyskusji publicznej dot. 

Radomierza brak zainteresowania, co do Mniszkowa kilka postulatów powiększenie obszarów 

zabudowy (budowlanka zamiast roli) 

-po przetargu na 2 sąsiadujące nieruchomości na Wojska Polskiego naprzeciw GOZ: tego 

nowego ponad 60 tys., nabywca myśli o agroturystyce, na razie czas do pierwokupu przez Lasy 

Państwowe, bo fragmencik 4 ary jest formalnie lasem. 

- decyzja środowiskowa RDOŚ dot. projektowanej stacji telefonii komórkowej w Trzcińsku na 

prywatnej działce: gmina ze względów estetyki krajobrazu przeciwna. Dwukrotnie 

występowaliśmy o to, aby został przebadany ten wniosek i została wykonana i wydana decyzja 



środowiskowa. Natomiast stanowisko RDOŚ jest jasne i mówi, że obiekt nie wymaga raportu 

oddziaływania na środowisko, więc wpływ na krajobraz przyrodniczy nie będzie badany. W 

związku z opinia RDOŚ musieliśmy wydać decyzję. Natomiast udało się po spotkaniu z 

mieszkańcami spowodować, że co niektórzy obudzili się Ci, co, do których były wysyłane 

pisma i byli informowani od początku o funkcjonowaniu procedury. Praktycznie po spotkaniu 

teraz jak jeden napisali sprzeciw, co do decyzji. Mam nadzieje, że uda się zapobiec postawienia 

stacji telefonii komórkowej. Może być to trudne zobaczymy jak to się po toczy. Ja od początku 

byłem przeciwny tej stacji telefonii i dobrze, że mieszkańcy, którzy mają prawo i możliwość 

wypowiedzenia się też negatywnie zareagowali.  

-rozgraniczenie gruntów między gminą Marciszów a Lasami Państwowymi: Wójt Janowice 

Wielkie wskazany, jako organ zastępczy do wykonania tej procedury 

-jesteśmy na etapie cały czas rozmowy negocjowania odnośnie umowy z KW Szuwarek, dot. 

korzystania ze stawu na Zielonej Dolinie. Ostatnie spotkanie z prezesem miałem prze moim 

urlopem. Przedstawiłem mu moje zmiany i nasze zmiany w zapisach umowy i do dnia 

dzisiejszego mimo prośby z wezwaniem do podpisania tej umowy jeszcze tej umowy nie mamy.   

-na wyraźne żądanie Rady: zakończona została współpraca z architektem dot. projektu 

budowlanego przedszkola w Janowicach Wielkich, na podstawie ugody przekazał nam w 

zamian za częściową zapłatę koncepcję do dalszego spożytkowania, fachowe uwagi 

Sprawy gospodarcze: 

-zwróciliśmy sie do Starostwa o remont częściowy drogi do Mniszkowa 

-załatane zostały przez Starostwo dziury na drodze Radomierz- Komarno 

- wykonana została w ramach firmy zewnętrznej ( dach) nad jedną z klas szkolnych 

- na skutek dwóch zdarzeń ( rowerzystowych) wezwaliśmy do przeglądu gwarancyjnego mostu 

w Trzcińsku. Wykonawca zgodził się do 5 X dokona uszczelnienia nacięć w deskach, by 

rowerzyści nie wpadali cienkimi oponami w rowki. Problem dotyczy wyłącznie rowerów 

szosowych. Nie jest to ścieżka rowerowa. 

-trwa modernizacja budynku klubu GLKS Rudawy: projekt dofinansowany przez UMWD 

- nasi pracownicy mimo okresu wakacyjnego i dwóch pracowników na długo trwającym 

zwolnieniu L-4 dokonaliśmy wymiany w całości mostu na ul. Nadbrzeżnej wraz z 

sprostowaniem barierek z umieszczeniem znaku z ograniczeniem do 3, 5 tony. 

- prace na przestrzeni w sołectwie w Mniszkowie, jako główne nawiezienie tłucznia pod     

  wiatę, która już stoi. 

- przygotowanie terenu …………. Komarno 130 

-wycinka gałęzi wzdłuż drogi gminnej przy kościele w Radomierzu 

- naprawa urządzeń na placu zabaw przy Urzędzie  

- remont pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola z przeprowadzką do nowych sal. 

- przygotowanie przestrzeni publicznej przy moście betonowym na potrzeby miejsca pamięci 

Sybiraków  

- wyczyszczony został przepust na drodze gminnej w Komarnie. 

- zamontowana została bariera przy skwerze na al. jarzęba żeby samochody nie wjeżdżały na 

nowo powstający teren zielony. 

- pomoc przy wykonaniu nowych posadzek w remizie OSP - bieżące utrzymanie zieleni na 

pasach gminnych i wzdłuż dróg. 

Sprawy społeczne: 

- akcja wyborów samorządowych 2018 wszystko działa sprawnie  

- dokonana została wymiana tablicy pamiątkowej na okolicznościową z okazji 100-lecia 

niepodległości ( chodzi o tą pod Urzędem) oraz wspomnianej już tablicy przy kamieniu 

pamiątkowym k. mostu (poświecony Sybirakom) na wniosek jednej z mieszkanek Janowic 

bardzo działającej w temacie Sybiraków.  



- umowa na przewozy Trzcińsko- Janowice- Jelenia Góra rozpisana na kolejny rok, z 

dofinansowaniem Gminy ta sama firma - Serwis Samochodowy 

-gminna komisja ds. suszy rolniczej: kończy prace. Jesteśmy już przy kompletowaniu 

ostatecznego zbioru wszystkich wniosków i ocen 22 gospodarstwa odwiedzone, 800 hektarów 

wzięto pod uwagę, głównie łąki i pastwiska, rolnicy otrzymają pomoc rządową ok. 200 tys. w 

skali całej gminy. 

- miało miejsce otwarcie nowej pracowni informatycznej w szkole dzięki projektowi unijnemu. 

Sala informatyczna i językowa wzbogacone o tablice multimedialne i pomoce dydaktyczne. 

-przekazany został defibrylator i czujnik gazu do OSP 

- miało miejsce po raz pierwszy międzynarodowy ślub polsko-wietnamski w naszym USC: 

ślubu udzielał Sekretarz z udziałem tłumacza, nasz USC wybrany z uwagi na piękno salę i pełen 

pakiet terminów 

Środowisko: 

- trwa rozliczanie usuwania azbestu z Gminy oraz zabiegów pielęgnacyjnych Alei Jarzęba 

Szwedzkiego, na co uzyskaliśmy 3750 zł 

Kadry: 

- zatrudniono na zastępstwo osobę na stanowisko urzędnicze do gospodarki odpadami z uwagi 

na długo trwałe zwolnienie lekarskie pracownicy. 

Inwestycje: 

- trwa wymiana przebudowa nawierzchni drogi ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich  

-na ukończeniu urządzanie skwerku na Wojska Polskiego kończy się budowa tylko jeszcze 

ławki, odbiór a później przed nam procedura odzyskania pieniędzy z Euroregionu Nysa. 

- umowa dot. otwartej strefy aktywności w Komarnie- podpisana- wkrótce rozpoczęcie prac, 

wykonanie do 15.10.br. 

- podpisaliśmy umowa ze Starostwem na przeprojektowanie drogi Radomierz-Janowice 

Wielkie wraz z chodnikami, Przekazaliśmy dofinansowanie Gminy do projektu; duża umowa 

na dotacje do prac budowlanych będzie możliwa po przedst. zwycięskiej oferty przetargowej. 

Pierwszy przetarg zakończył się nie przystąpieniem, jakiego kolwiek oferenta.  

Imprezy: 

- kolejna olbrzymia i piękna impreza Fundacji Instytutu Reportażu z naszym partnerstwem 

"Miedzianka Fest" ze szczytnym celem: renowacja zabytkowego kościoła w Miedziance 

- czas festynów sołeckich, w których dopomagała Gmina 

-Turniej Wójta, Pastora, Sołtysa 

-Przejście Dokoła Kotliny: pomoc Gminy na naszym obszarze- udostępnienie Zielonej Doliny. 

Spotkania, wizyty: 

- Święto Policji, zebranie Gminnej Rady Seniorów, spotkanie w sprawie przygotowania szkoły 

do roku szkolnego. Rusza program rządowy pozyskania dofinansowań na termomodernizację 

budynków i wymianę kotłów u nas spotkanie w gminie będzie miało miejsce w najbliższy 

wtorek o godz.18: 00 w auli Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich. Serdecznie 

zapraszam wszystkich zainteresowanych. Informacje są na portalu gminnym na facebook 

gminnym będą wywieszane informacje na tablicach ogłoszeń. Bardzo proszę o uczestniczenie 

w spotkaniu, bo będzie to jedyne spotkanie w Gminie. Później wszelkie wnioski i 

odpowiedzialność za realizacje tego programu będzie ponosił WFOŚ. Jest w planie też 

szkolenie dla pracowników. Natomiast nie ma jeszcze terminów. Będziemy przystępować i 

będziemy wysyłać pracowników gminnych do takich szkoleń żeby na terenie naszej gminy móc 

pomagać mieszkańcom i podpowiedzieć, w jaki sposób do tego programu przystąpić.  

Zapraszam serdecznie na wtorek na godz. 18-tą. 

Korespondencja: wychodzących 2170 pism, przychodzących: 1131pism. 17 mieszkańców w 

sprawie osobistych czy gminnych przyjąłem ( dwa tygodnie urlopu) 

 Otwarcie dyskusji  



Radna Iwona Niedźwiedzińska- Panie Wójcie proszę odczytać odnośnie pozyskania 

pieniędzy na al. Jarzęba Odp. Wójt 3750 zł  

Radna Iwona Niedźwiedzińska, wspomniał Pan o moście w Trzcińsku, że firma wykona 

uszczelnienie nacięć na deskach. Uważam, że trzeba uszczelnić między deskami, bo tam 

wpadają i to nie są nacięcia tylko szczeliny miedzy deskami. Odp. Wójt – oczywiste jest, że 

będą uzupełniane przestrzenie wolne miedzy deskami. Inspektor nadzoru z kierownikiem 

budowy z ramienia wykonawcy obejrzeli i stwierdzili, że będzie to klejone ( te listwy 

uszczelniające jakimś klejem polimerowym), który w zupełności wystarczy i będzie 

przytrzymywał te listwy.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - na początku wspomniał Pan o telefonii komórkowej w 

miejscowości Trzcińsko. Jestem mieszkanką od 30 lat Trzcińsko a dopiero na sesji 20.09.2018r. 

dowiaduje się, że jakieś ruchy na terenie Trzcińska w sprawie budowy masztu. Kolega radny 

również nic o tym nie wie. Dlaczego my radni nic nie wiemy o tak poważnym temacie? Plotki 

mnie nigdy nie interesowały, ale taki temat jak telefonia komórkowa to wypadałoby radnych 

zawiadomić.  Mówi Pan, że mieszkańcy zbierali podpisy. Przepraszam nic o nas i nic bez nas i 

coś jest nie tak. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – na chwilę obecną jesteśmy na etapie formalno-prawnego 

przebiegu dokumentacji. Głos zabrać w sprawie formalno-prawnym i zgodnie z przepisami 

mogą tylko i wyłącznie Ci, którzy sa bezpośrednimi sąsiadami omawianej nieruchomości. Na 

przestrzeni 1 ½ miesięcznej procedury nikt z właścicieli ościennych działek nie wypowiedział 

się dopiero na skutek dosyć mocnego( straszącego) porosiłem żeby Pani Emila razem z 

załączoną mapką pismo wysłała z prośbą o sposób wypowiedzenia się. Dopiero w tedy 

mieszkańcy, którzy mają na chwile obecną możliwość wypowiadania się –wypowiedzieli. Jest 

teraz skierowany wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wstrzymanie tej 

decyzji.  Natomiast całościowo też procedurę przeglądaliśmy i będziemy mogli krzyczeć 

wypowiadać się, sprzeciwiać się w momencie, kiedy będzie cała procedura związana 

momentami projektowana pozwoleń na budowę. Z ramienia Gminy zrobiliśmy wszystko, co 

można było zrobić. Dwukrotnie wzywaliśmy i naciskaliśmy, na RDOŚ aby w ogóle podjęła 

wezwanie, bo RDOŚ w ogóle nie chciał tego rozpatrywać pod kątem ochrony środowiska 

twierdząc, że absolutnie nie ma żadnego wpływu i w ogóle nie będzie za to się zabierał. Jest na 

tyle jeszcze czasu, że jest bardzo dobry moment, ze państwo o tym się dowiadujecie, że taka 

procedura ma miejsce i takie działania trwają.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - proszę podać lokalizację czy jest to działka prywatna czy 

działka gminna. Odp. Wójt – jest to działka prywatna nie ma najmniejszej możliwości abym 

w tamtym miejscu zgodził się na tej działce gminnej na tego typu działania w formie z masztami 

telekomunikacyjnymi już przechodziliśmy chociażby na przykładzie PKP telekomunikacji to 

zakończyło się wówczas sukcesem. Jestem gorąco przekonany, że tutaj się uda. Nie mogę 

powiedzieć, kto jest właścicielem. Jest to działka prywatna i jest to działka za plecami 

przystanku przy krzyżówce przy krzyżu. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - czy Pani sołtys znany jest ten temat. Odp. Wójta – nie 

wiem.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska – bardzo bym prosiła Panie Wójcie, aby informować nas 

radnych o dalszych poczynaniach w tym temacie. Tak sobie tego życzę ja jak i mój kolega 

dopóki jesteśmy radnymi. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - Halota - w jaki sposób udostępniona była 

informacja o możliwości złożenia uwag. Odp. Wójt – standardowym normalnym pismem 

zgodnie z kpa. Poinformowani o tym, co jest podejmowane, jakie jest podjęte działanie, jeżeli 

chodzi o Urząd Gminy, jaki miał wpływ na to. Mam zwrotki odbioru korespondencji. 

Poprosiłem Emilkę żeby sprawdziła mi daty odbioru pisma. Przyszli państwo do Urzędu 

omówiliśmy temat. Zadziwieni byli, bezpośrednia sąsiadka tego masztu była zadziwiona, bo 



gdzie indziej jej pokazywano i, że będzie to trochę dalej od domu. Natomiast dokumenty, 

którymi my dysponowaliśmy pokazujące wstępne usytuowanie masztu dopiero zaczęli się 

mieszkańcy tradycyjnie interesować tematem i skierowaliśmy sprawę do SKO. Natomiast 

zastosowany został taki chwyt z reguły jest tak, że jeżeli mieszkańcy wnoszą o uchylenie czy 

ponowne rozpatrzenie decyzji to Urząd pisze podtrzymując swoje zdanie z prośbą o utrzymanie 

w mocy. Natomiast była to decyzja, do której musieliśmy wydać 

formalno prawnie natomiast nie znalazło się w odwołaniu skierowanym, do SKO po przez 

Wójta Gminy, bo taka jest ścieżka zdanie z prośbą o utrzymanie w mocy decyzji.  Natomiast 

też nie mogłem sam negować decyzji, która w oparciu o przepisy prawa została wydana zgodnie 

z przepisami. Patrząc też na pisma, które pisaliśmy, do RDOŚ no pochyli się nad tematem. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - czy była próba kontaktu i 

wypowiedzenia się w tym temacie z konserwatorem. W 2015 roku była walka o stację 

przekaźnikową tej PKP miała stanąć w środku Janowic to pamiętam, ze tez się kontaktowaliśmy 

z konserwatorem, który wydał negatywna opinie w tej sprawie. Oczywiście ta opinia nie była 

w żaden sposób wiążąca, ale była jednym z elementów układanki gdzie ułożyło się ostatecznie, 

że ta inwestycja nie została zrealizowana. Uważam, że warto próbować wszystkiego. 

Pamiętam, że konserwator wydał taka opinie, że postawienie coś takiego naruszy ład 

przestrzenny.  W Trzcińsku, jeżeli jest to bezpośrednio w sąsiedztwie domów to może warto 

również takiej opinii zasięgnąć i taka opinię mieć. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - jak najbardziej tak. Zawsze stoję na stanowisku po 

rozgrywkach i machinie prawnej nie należy wytaczać wszystkich dział od razu. Szczęściem 

nieszczęściem mam doświadczenie o wspomniany maszt przewalczony został wspólnie i ja, 

jako Wójt Gminy prowadziłem walkę, aby on się znalazł gdzie indziej i zakończyło się to 

sukcesem. Na pewno z wszystkich poznanych wówczas możliwości walki z korzystnej i z 

każdej kolejnej, która się pojawi też. Jestem zagorzałym przeciwnikiem tego pomysłu i nie 

wyobrażam sobie żeby tego typu konstrukcja miała tam miejsce. Natomiast pamiętajcie, że 

trochę padamy ofiarą rozwoju technologicznego i pewnych rzeczy rozwojowych, które 

odgórnie na mocy ustaw też są wdrażane. Myślę, że będzie to trudniej niż to miał miejsce z 

PKP. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - jeszcze jedna sugestia. W poprzedniej 

kadencji tez mieliśmy sytuację, o której do tej pory nikt nie mówił, kiedy to spółka Cuprum. 

chciała postawić maszty wiertnicze na Miedziance i Mniszkowie. Wtedy była również sytuacja 

wręcz bliźniaczo podobna, jeżeli chodzi o RDOŚ. On też w tedy nic nie widzieli złego żeby w 

tych lasach na grzbiecie postawić te maszty wiertnicze. Natomiast zwrócenie się do Krajowej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska zupełnie odmieniło sytuację. Może jeszcze tą drogą spróbować 

pójść.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - podtrzymuje te słowa, które udzieliłem Pani radnej Alicji. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - a co na to Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Jest 

to centrum tego parku gdzie miałby stanąć ten maszt. Czy zaciągaliście państwo opinię? Czy 

macie opinie w tym temacie? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - my nie. Ja nie byłem organem na etapie wydawania tej 

decyzji, który możemy zaciągać i konsultować się z organizacjami innymi czy właścicielami 

innymi czy jakich kolwiek instytucjami. Mogli konsultować się jedynie RDOŚ i właściciele 

przylegających gruntów. RDOŚ odmawiał dwu krotnie i nie podjął w ogóle działań a 

właściciele podjęli troszkę później. Natomiast jak najbardziej tak jak Konserwator Zabytków 

tak samo Parki Krajobrazowe są instytucją, które myślę, że będą miały głos wspomagający 

naszej wizji.   

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - jeszcze odnośnie tego modernizacji tego programu 

narodowego. Toi spotkanie, które będzie we wtorek ( 28.09.br) czy będzie tyczyło tylko nowo 



przystępujących do termomodernizacji czy Ci, którzy w ostatnich latach dokonali zmian. Czy 

będą mogli skorzystać z tego programu?  

Wójt Gminy Kamili Kowalski, - te wytyczne zmieniały się. Natomiast wydaje mi się, że jest 

to kwestia do 3 tys. zł czy pół roku od momentu uruchomienia tego programu. Natomiast nie 

pamiętam tego dokładnie. Wiem, że to, co najbardziej wzbudzało moje obiekcie i głośno 

wyrażałem swoje zdziwienie, że o ile na wymianę kotłów na paliwo stałe bądź płynne jest to 

objęte zarówno dotacją jak i pożyczką o tyle wszelka Volta i ……… nie są objęte a objęte są 

tylko i wyłącznie pożyczkami. Przygotowania do pierwszych zmian do tego programu w takim 

tempie rząd tworzy i Ministerstwo Ochrony Środowiska ten program wdraża i konsultuje czy 

prowadzi spotkania również bardzo szybko. Natomiast mają później realizować jak to określili 

panowie z WFOŚ w Jeleniej Górze, że na terenie powiatu oraz miasta jelenia Góra gdzie jest 

klika tysięcy mieszkańców zainteresowanych a ich jest dwóch i mają to wszystko ogarnąć i te 

pieniądze wydatkować. Warto przyjść i wysłuchać wymogów, ponieważ program jest pełen 

zadziwiających zapisków i wymogów. Między innymi podnosiłem temat przeprowadzenia 

opinii specjalistów od ptaków i specjalistów od nietoperzy. W miejscowościach wiejskich ¾ 

strych domów, które będą wymagały wymiany pokrycia dachowego, docieplen sa one 

zamieszkałe przez nietoperze, które mogą kompletnie zablokować. Całość zebranych 

przepisów jest dostępny na naszej stronie internetowej, jako wytyczne do programu. Jest tam 

też broszura, która mówi, jakie są podziały, jeżeli chodzi o kwoty dofinansowania w zależności 

od dochodów gospodarstwa itd., Co będzie brane pod uwagę, co trzeba będzie najpierw 

wykonać ( np. ocieplenie i wymiana stolarki i kocioł) to wiadomo, w jakiej to zrobić kolejności.  

Warto przyjść posłuchać i wziąć namiary do osób, które będą praktycznie od dzisiaj zajmować 

się tym tematem na terenie naszego powiatu. Jest to wielka szansa 18: 00 godzina we wtorek 

aula w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - ten termin jest ostateczny, bo tak 

nieszczęśliwie się złożyło, że w tym samym dniu godzinę później rozpoczyna się zebranie 

wiejskie w Janowicach Wielkich. Odp. Wójt, - termin jest jak najbardziej ostateczny. O 

terminie był informowany Pan Sołtys Janowic Wielkich. Pani Karolina Rokicka miała 

przedstawiony kalendarz spotkań i prosiła żeby to było ustalone. Z tego, co mam odpowiedź 

od Pani Karoliny Pan Sołtys powiedział, że z uwagi na jego obowiązki służbowe jest to jedyny 

dzień i jedyna możliwość, aby odbyło się takie zebranie sołeckie. Termin tych spotkań nie jest 

ustalany przez nas. Ustalany jest odgórnie i do końca października mają odwiedzić wszystkie 

gminy. Nie mieliśmy wpływu na termin tego spotkania spotkanie było ustalane około trzech 

tygodni. 

Radny Stanisław Tatarzyn - mam pytanie odnośnie przerwanej realizacji projektu 

przedszkola. Ile gmina musiała zapłacić za projekt i co nam z tego projektu dano. I czy te środki 

zostały ujęte w zmianach budżetowych, ponieważ była zabezpieczona wyższa kwota na to a co 

z tą różnicą.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - faktura wystawiona została na 30 tys. zł ( brutto).W Urzędzie 

leży gotowy moim zdaniem przepiękny projekt przedszkola, który może stanąć na tej działce, 

co, do której do tej pory rozmawialiśmy i miejsca, który ja podejmowałem w związku z 

kierunkowymi wskazaniami wysokiej rady działania. Kompletny tylko bez pieczątek 

branżowców, czyli tam zostało 16 tys., zł na 4 pieczątki branżowców. To nie4 zostało podjęte. 

Natomiast finalizacja tego zadania z projektantem można dobrze określić. Rozstaliśmy się w 

pokoju i dobrym układzie z deklaracja, że jeżeli będziemy wracać do tego przedsięwzięcia to 

jest jak najbardziej podjąć współpracę. Pięknie rozrysowane przedszkole na 5 oddziałów dla 25 

osobowy z możliwością utworzenia 6 oddziału z szerokim korytarzem.  Oddział miałby 

powstać z ewentualnej teraz zaprojektowanej szatni. Gdzie szatnia może być przeniesiona bez 

problemu do korytarza? Korytarz jest na tyle szeroki, że komunikacja będzie niezagrożona. 



Projekt jest do wglądu cała dokumentacja zrzuty, zagospodarowanie terenu. Wszystko jest 

praktycznie kompletny projekt bez 4 pieczątek. Skarbnik tego jeszcze nie ruszył.  

Radny Stanisław Tatarzyn, - ile pieniędzy na dopłatę na transport tyle samo jak ostatnio? 

Odp. Wójt – za te same pieniądze.  

Radny Dariusz Podkański – dobrze byłoby żeby zmienili z 6: 20 na 6: 00 rano koło kościoła 

w Trzcińsku 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – Panie Wójcie nic Pan nie wspomniał jak przebudowa drogi 

Radomierz – Janowice Wielkie. Co słychać w tym temacie?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – już mówiłem sa po pierwszym przetargu nikt nie zgłosił się 

do przetargu 

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - na jakim etapie jest sprzedaż Apteki w Janowicach 

Wielkich. Z początkiem roku podjęliśmy pierwsze kroki sprzedaży tego lokalu. 26.06.Br- trzy 

miesiące trwa od podjęcia przez nas uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż. Dlaczego tak 

cicho jest w tym temacie aż trzy miesiące?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – piłka po stronie potencjalnych nabywców. Maja się określić 

czy chcą dokonać zakupu w tym roku czy będą prosili o rok przyszły.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - ja mam informacje, ze żadne pismo do nich nie wpłynęło. 

Odp. Wójt – Pani Emilia jest na bieżąco w kontakcie i taką mam od niej informację. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - czy możemy poprosić Panią Emilię, aby udzieliła nam tej 

informacji. 

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - czy porozumienie z powiatem zostało 

podpisane. Jeżeli tak to, co jest w tym porozumieniu. 

Skarbnik Gminy Robert, Gudowski- po sesji zostało wysłane i na tej podstawie pozwoliło 

Powiatowi po swojej stronie dokonać takich samych zmian. Jeżeli zostanie rozstrzygnięty 

przetarg będzie podpisywane porozumienie w sprawie finansowania. Odp. P. Pawłowicz, – 

czyli na chwilę obecną żadnego porozumienia nie ma jeszcze. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - jako takiego finalnie nie będzie w momencie, kiedy będzie 

wiadomo, jakie środki trzeba wpisać czy zgodnie z tym, co zostało w uchwale przez Radę 

gminy przeznaczone na to a może się okazać, że będzie niewystarczająco ……..  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - czy Pan wiedze, w jakiej formie ma być 

ten przetarg ogłoszony na wszystkie odcinki czy z którejś z etapów. Odp. Wójt – pierwszy 

przetarg ogłoszony na całość a teraz są na etapy. W momencie prośby o etapowanie tego, jako 

drugie rozwiązanie dotyczącej tej przebudowy drogi. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - pytam, dlatego bo jestem po rozmowie z 

radnym powiatowym i mam informacje od niego, że przetarg będą chcieli robić w takiej formie, 

że tylko kawałek miedzy Radomierzem a Janowicami będzie formą przetargu. Natomiast etap 

Radomierz i Janowice nietknięty. Odp. Wójt, - taka jest formuła i w tym kierunku idą i maja 

na to zgodę od Ministerstwa i Urzędu Wojewódzkiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - jaki się Pan osobiście zaopatruje na 

etapowanie tego i zrobienie tylko jednego kawałka. Rozmawialiśmy o remoncie całej drogi 

miedzy Radomierzem a Janowicami. Odp. Wójt – ja myślę, że dosyć precyzyjnie zostały 

omówione te etapy na sesji, w której uczestniczył Pan Dyrektor Dróg Powiatowych i Pan 

Wicestarosta. Szanowni państwo, jeżeli będzie można wykonać, jako pierwszy krok i będzie 

szansa na wykonanie tego roku to będę „: za” Mając świadomość, że nie będzie pozostawionych 

pozostałych rzeczy tylko mając świadomość, że to będzie pierwszy krok a drugi i trzeci będzie 

wykonany w najbliższym czasie a by zakończyć cel planowanej inwestycji.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, -. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie 

„Szuwarek” zostało wysłane wezwanie do odniesienia się do propozycji w umowie. Kiedy ono 

zostało wysłane? Odp. Wójt – w zeszły poniedziałek czy wtorek? Spotkaliśmy się przed moim 

urlopem nanieśliśmy zmiany. Obiecał mi, że do trzech dni odesłać i po powrocie z urlopu 



napisał maila z prośbą o powrócenie do rozmów i podpisania i sformalizowania współpracy na 

terenie, którym właścicielem jest gmina. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - jeszcze taka jedna uwaga mówił Pan, że 

na prośbę rady zakończona została współpraca z projektantami. Nie przypominam sobie żeby 

radni chcieli współpracy z projektantami. Jedynie o czy mówili radni to zmiana lokalizacji 

przedszkola. A więc Panie Wójcie to nie jest prawdą, aby rada chciała zakończenia współpracy 

z projektantami.  Odp. Wójt, - kategorycznie chcieliście zaprzestania związanych z tą 

lokalizacją i należało zaprzestać tych prac. Trudno żebym kończył projekt i generował kolejne 

wydatki odnośnie terenu, co, do którego nie ma rozwiazania Projektowanie do końca budynku 

przyłączy energetycznych, kanalizacyjnych zabukowanych pieczątką przez fachowców i 

projektantów to jest bez sensu, bo to odnosiło się jest do konkretnego terenu. Dla mnie jest to 

jednoznaczne zaprzestanie na wskazanym wcześnie terenie jest jednoznaczne zaprzestanie 

pracy z projektantami.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - generalnie nie zgodzę się z Panem, bo 

Pan mówił, że to jest tam jakieś tylko podtrzymanie słówek. Natomiast odpowiedź idzie w eter 

i ja mówię, że to nie rada chciała zakończenia. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że radni tutaj 

bardzo prosili o to żeby z projektantami negocjować i ich zostawić. Nikt z rady nikt nie mówił, 

że rada chce zakończenia jakby współpracy z projektantami. Proszę w sprawozdaniu nie 

używać takich słów, bo one są nieprawdziwe. Tyle i tylko tyle. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - pozwoli Pan, że w moim sprawozdaniu będę używał takich 

słów, jakie ja uważam za słuszne i prawdziwe. Nie będę brał sobie do serca sprawozdań tego, 

co Pan uważa za słuszne. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - kolejne moje pytanie. Chodzi mi o 

skwerek, który się buduje. Co oznacza zdanie, że żmudna procedura odzyskania pieniędzy z 

Euroregionu Nysa? Rozumie, że skwerek powstaje, pieniądze ktoś musi wydawać a co oznacza 

ta terminologia.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski, - nie będzie to łatwe pozyskanie środków tak jak w przypadku 

po powodziówek czy środków z UM. Żmudne dla tego, że muszą być dwustronne rozliczenia 

zarówno ze strony Czeskiej jak i ze strony Polskiej, które analizowane przez Polska stronę 

Euroregion Nysa jak również przez Czeską stronę Euroregionu.  Jest to jedno z trudniejszych 

rozliczeń, które trzeba przechodzić. Na trym polega żmudność.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - jak wygląda na chwilę obecną 

finansowanie tego skwerku, kto do tej pory, bo rozumie, że gmina musiała wyłożyć swoje 

środki. Proszę mi powiedzieć, że to, co zostało wykonane w tym momencie czy to dość mocno 

odbiega od pierwowzoru tego projektu. Wiem, że tam miało być więcej rzeczy wykonanych. 

Czy my na tym etapie w tym roku kończymy czy jeszcze coś będzie się działo? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedziałem wyraźnie w sprawozdaniu międzysesyjnym to 

dopowiem, że musi się pojawić tam mała architektura w postaci stołów siedzisk. Tyle 

przewidziane jest w pierwszym etapie. Jak państwo wiecie nie został wykonany budynek 

toalety publicznej , który generował koszt 100 tys. zl. Gmina nie poniosła do chwili obecnej 

poza projektem związanych z tym miejscem. A zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej 

najpierw po wykonaniu i odebraniu robót po przedstawionej fakturze my z funduszy gminnych 

płacimy całość tej faktury i w oparciu o fakturę występujemy do Euroregiony Nysa o zwrot 

przewidzianych dotacją części finansowania tego zadania.  Odp. P. Pawłowicz, – czyli zwrot 

w przyszłym roku. Odp. Wójt – takie są obawy.                         

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - kolejne pytanie chodzi o plac zabaw w 

Komarnie. To, z jakiego projektu on jest zrobiony. Odp. Skarbnik – otwarte strefy aktywności 

z Ministerstwa Sportu. 



Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - mamy tu w wydatkach majątkowych 

zapisane, że 33 600, 00 i 33 600, 00 środków własnych. Odp. Skarbnik – dotacja to środki 

własne. Najpierw my musimy wydatkować a potem zwrot. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska, – na jakim etapie jest sprzedaż lokalu po aptece. Co się dzieje 

od dnia 26 czerwca kiedy to Rada Gminy podjęła decyzję o możliwości sprzedaży lokalu 

najemcom. 

Emilia Parzygnat – podinspektor ds. gospodarki mienia gminy, - Pani prowadząca aptekę 

została powiadomiona o podjętej uchwale. Jak pojechałam przekazać ta informacje to 

właścicielki nie była obecna? Był pracownik, który ja reprezentuje i przekazał mi tylko, że 

szefowa prosiła, aby to nie trwało to zbyt szybko, ponieważ muszą przygotować się do 

zgromadzenia tych środków do wykupu. Miedzy czasie zostało zlecone przygotowanie wyceny 

tej nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego, ( P. Cholowa) W dniu dzisiejszym 

jedzie Pan Sekretarz do Starostwa, ponieważ jest gotowa mapa i wyrys żeby dołączyć to do 

operatu. Jak będzie operat w tedy będzie wykaz sporządzony do sprzedaży? Wykaz będzie 

musiał być ogłoszony przez 6 tygodni i później będziemy mogli sporządzić protokół, co do 

samej sprzedaży z obecnym najemcą tego lokalu. Czyli na ten moment jesteśmy na etapie 

sporządzaniu operatu szacunkowego.  

Radna Iwona Niedźwiedziska, - to, co mi wiadomo Pani Emilko operat szacunkowy już miał 

być wykonywany kilka miesięcy temu. Odp. E. Parzygnat – po zgodzie Rady Gminy. Radna 

Iwona Niedźwiedziska, - ale zgoda została wyrazona już 3 miesiące temu i dziwie się ze tak 

długo trwa oszacowanie tego lokalu. ,oni żadnego pisma nie otrzymali. Czy takie pismo zostało 

skierowane do najemcy? Czy Pani ma takie pismo, które było do niej skierowane?  Czy tylko 

są rozmowy ustne? Odp. E? Parzygnat - informacja, że Rada Gminy wyraziła zgodę w formie 

uchwały informację były w formie ustnej. 

Radny Dariusz, Podkański – chciałbym wrócić do masztu tej telefonii w Trzcińsku. Czy to 

nie będzie na terenie zalewowym? Odp. E? Parzygnat – Nie. Inwestor przewidział lokalizację 

wynikającą z dokumentów w odległości około 15 m od przystanku miedzy droga powiatową a 

rzeką. Decyzje my, jako organ musieliśmy wydać. My nie mamy możliwości nie wydania 

decyzji środowiskowej. Natomiast od wydanej decyzji wpłynęły 3 odwołania z tego 2 są 

przekazane do SKO. Natomiast jedno wpłynęło w tym tygodniu i przygotowuje również do 

przesłania do SKO.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - chciałam się zapytać, dlaczego 

na Miedzianka –Fest nie było przedstawiciela Urzędu Gminy gdzie my mogliśmy tam być i 

możemy się promować na zewnątrz. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawiciela nie było, ale pomagaliśmy w każdej 

kwestii. Natomiast, co do naszej obecności promocyjnej to jest pochodna, jakie mamy 

materiały. Stałyby pracownik koło stojaczka i pilnował czy ktoś wziął jakieś materiały to jest 

bez sensu. przecież nie będzie tam nikt stał jak piesek przywiązany do stojaczka. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - w promocji nie o to chodzi żeby 

stać koło stojaczka tylko chodzi o to, że jeżeli przyjeżdżają setki czy tysiące ludzi to można 

byłoby z tymi ludźmi porozmawiać, to tyle informacji można przekazać ustnie. Co więcej 

informacje przekazane ustnie bardzo często odnoszą lepszy skutek niż informacje która się 

przeczyta w jakimś informatorze. Byliśmy jedynym stoiskiem, które było puste. Koleje 

Dolnośląskie proszę państwa, – co można teoretycznie o nich powiedzieć ( rozkład jazdy) i tyle. 

Mimo wszystko ten człowiek tak potrafił zachęcić do tego żeby pojechać w dane miejsce. On 

nie mówił, że można jechać do Drezna, ale mówił, że warto jechać do Drezna, bo warto 

zobaczyć i zwiedzić to czy to. Nie potrzeba materiału promocyjnego one wiadomo są 

przydatne, ale nie jest tak, że brak drukowanych materiałów jest podstawą do tego żeby nie 

promować gminy. Wręcz przeciwnie trzeba promować i wykorzystywać inne możliwości. 

Jeżeli nas nie stać na to żeby wydać materiały promocyjne, ale jeżeli my się nie promujemy na 



największej imprezie w gminie to gdzie my mamy się promować. Przyjechali ludzie z całej 

Polski na pewno państwo oglądaliście zdjęcia albo mieliście okazje być to tam były tłumy. 

Naprawdę nie wiem jak można nie wykorzystać takiej szansy.  Co innego jest wsparcie gminy 

i wiadomo, że jest to doceniane i zrozumiałe, ale tu chodzi o wykorzystanie szansy? Tutaj 

naprawdę nie chodziło, aby wesprzeć Miedziankę. Organizatorom w Miedziance promocja 

gminy w realizacji ich koncepcji nie jest potrzebna właśnie chodzi o to, aby się podpiąć tak 

żeby wykorzystać to, że mamy taką inicjatywę u nas. Jest to drugi rok, kiedy my tego nie 

robimy. W zeszłym roku był sam stojak a w tym roku było stoisko zadaszone, ale mimo 

wszystko ludzie nie podejdą jak nie będą widzieli człowieka. Ludziom trzeba powiedzieć o 

miejscu. To jest straszna szkoda, bo niewiele mamy takich imprez. A właściwie możemy 

powiedzieć, że dwie gdzie możemy promować gminę na zewnątrz. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – tym bardziej, że koleżanka Alicja wspominała o tym 

zeszłego roku. Ja osobiście myślałam, że zostaną wyciągnięte jakieś wnioski i wykorzystana 

będzie ta szansa. Tak jak powiedziała koleżanka my nie musimy mieć swoich materiałów 

proszę zobaczyć ile usług świadczmy na terenie naszej gminy. Wystarczy materiały zebrać od 

nich i człowieka tam postawić. Czy to zostanie przyjęte i zrozumiałe Panie Sekretarzu?  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - jest sezon urlopowy i nie ma ludzi do pracy przy wielu 

pracach w gminie. Odp. I. Niedźwiedzińska – to nie jest wytłumaczenie 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -proszę nie wymagać ode mnie żebym tam dwa dni non 

stop stał i zachwalał gminę Wszyscy, którzy przyjechali do Miedzianki wiedzieli, że przyjechali 

do Gminy Janowice Wielkie było to podkreślane i uważam, że jest to wystarczające. Jeżeli 

chodzi o agroturystykę to wszystkie obiekt agroturystyki były obłożone w 100% nawet sami 

organizatorzy zapewnili to, że była za ich pośrednictwem wykonana. Nie było żadnego 

powiedzmy jakiś utraconych szans żeby gmina nie wykorzystała. Uważam, że te pretensje, 

które zgłasza Pani A. Kozak są przesadzone podobnie jak i pani Iwony. Odp. I. 

Niedźwiedzińska – przepraszam, one nie są przesadzone. Ja wychowałam się i pracowałam 

wiele lat w turystyce. Koleżanka wie, o czym mówimy. My to czujemy ten temat. Przez lata 

proszę Pana nie wykorzystywano szansy. Pierwszy folder gminy Janowice Wielkie został 

wydany z inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańcy Gminie tak Urząd Gminy czuje turystykę. 

Wykorzystajmy tą szansę na pewno będzie trzecia edycja w ostatni weekend lipca i już Pan 

powinien powiedzieć, że w tym czasie nie daje się urlopu pracownikowi. Sa ważniejsze sprawy 

dla dobra gminy niż urlop.- Kwestia przesunięcia. Tym bardziej, że ta impreza staje się 

cykliczną imprezą. To, że baza noclegowa była zajęta to nie tedy promocja. Proszę popatrzyć, 

co robi obiekt Dom w Dolinie. Po przez opis po przez przekaz idzie informacja w świat. Dzięki 

takim ludziom jak Ci państwo promuje się a co robi gmina.? Dziękuje. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - ja tylko chce dodać, że 

uczestnicy czy, ludzie, którzy tu przyjechali nie przyjechali do gminy Janowice Wielkie tylko 

przyjechali na Miedzianka-Fest. Przyjechali na imprezę i naszym zadaniem było to, że oprócz 

Miedzianka Fest, czyli jednego weekendu warto tu jeszcze przyjechać w innych sezonach czy 

miesiącach. Po prostu wrócić tutaj. Druga sprawa czy w tym terminie była czynna wieża 

widokowa w Radomierzu. Odp. Wójt- Tak.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - czy pracownik wieży widokowej 

nie mógł na ten czas zostać oddelegowany na Miedziankę.   

 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – Tobyście zaraz powiedzieli za na wiezy nikogo nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Panie sekretarzu , proszę z góry nie 

zakładać , kto i co by powiedział . Nie od tego Pan jest. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – uznaliśmy, ze w związku z dużą grupą ludzi, którzy przyjadą 

warto żeby obiekt gminny -< wieża widokowa > był otwarty i była to bardzo dobra decyzja, bo 

cieszył się dużą oglądalnością mieszkańców czy tam turystów. Obecny na Miedziance 



Sekretarz Gminy odpowiednią ilość w miarę możliwości rozmów na pewno przeprowadził. W 

kolejnych latach kolejne kroki są możliwe. Natomiast pamiętacie państwo, że co najmniej 

dwukrotne maile poszły do wszystkich gestorów bazy noclegowej, żywieniowej z prośba o 

dostarczanie materiałów dostarczanie informacji. Na to wszystko dwa lub trzy miejsca 

odpowiedziały i zechciały skorzystać z tego, co robiliśmy w ramach swojej skali… 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - ile osób odwiedziło wieżę 

widokową w tym dniu. Odp. Wójt – na szczęście nie notujemy już tego. Natomiast pracownica 

mówiła o dużo większym zainteresowaniu niż standardowe letnie odwiedziny w sobotę czy 

niedzielę.    

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - Panie Sekretarzu proszę sobie zapisać. Mówię poważnie. 

W przyszłym roku mogę państwu charytatywnie obsłużyć stoisko Urzędu Gminy Janowice 

Wielkie. Charytatywnie pokarzę jak można gminę promować. Odp. Sekretarz - dziękujemy 

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - Jeżeli jeszcze mogę w tym temacie –  

Po pierwsze mówienie „ to byście powiedzieli” – proszę nie zakładać z góry co byśmy 

powiedzieli a czego nie. Bo nie na tym rzecz polega.  mimo wszystko jak bym miał rozważyć 

promocję że tak powiem w centrum wydarzeń, które w tedy się odbywały a promocje mimo 

wszystko daleko z boku, bo to tak wyglądało, no to przepraszam bardzo ale wydaje mi się 

lepszym rozwiązaniem było by promowanie się tam gdzie ludzi de facto było najwięcej Panie 

Wójcie. Nie zgodzę się, że to była doskonała decyzja o otwarciem < wieży widokowej>, bo 

mimo wszystko jak bym miał wybierać to promowałbym się w centrum. Z całym szacunkiem 

ale jeżeli się odbywają targi turystyczne na Ratuszu w Jeleniej Górze , a ktoś będzie mówił że 

z tego tytułu będzie się promował w Maciejowej , bo tamtędy wjeżdża się do Jeleniej Góry to 

nie byłoby to najlepszym rozwiązaniem. Nie wydaje mi się, że była to decyzja słuszna. 

Rzeczywiście Pani radna jedna i druga mówią o tym, że w zeszłym roku było stoisko z tymi 

folderami i nikt nie obsługiwał w tym roku było stanowisko z telewizorem, który wy świetlał 

ten sam film, który od wielu lat jest Odp. Wójt – film oraz materiały o młodzieży janowickiej 

kręcony na przestrzeni ostatniego terminu. 

Radna Anna Skotarek – mam małą sprawę, jeżeli chodzi o koszenie traw wzdłuż dróg. Chodzi 

mi o koszenie wzdłuż drogi gminnej w Komarnie między nr 31-42. Bardzo bym prosiła o 

wykoszenie. Kilkakrotnie zgłaszałam ustnie i telefonicznie 

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - ostatnia sprawa, rozmawialiśmy o 

spotkaniu sołeckim tutaj Pani radna zauważyła, że spotkanie sołeckie w Janowicach nakłada 

się ze spotkaniem dofinansowań na termomodernizacji domu Pan Wójt mówił, że sołtys został 

poinformowany i, że z powodu jego obowiązków w pracy mimo wszystko ustalił te spotkanie 

ustalił na taka godzinę, jaka ustalił. Zapytałem Pana Sylwestra czy był informowany, 

odpowiedział mi, że absolutnie żadnych informacji z Urzędu nie dostał i to nie jest prawda, że 

został poinformowany. Gdyby wiedział, to przesunąłby spotkanie sołeckie. Odp. Wójt – 

pracownik od spraw promocji przekazywał i prosił o terminy wskazane przez zemnie i 

informacje od pracownika mam, że Pan sołtys powiedział, że kategorycznie tego dnia i o tej 

godzinie zwoła zebranie. Pyt. P. Pawłowicz, - w jaki sposób ta informacja była przekazana. 

Odp. Wójt – prawdopodobnie telefonicznie 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota – też rozmawiałam z Panem 

Sylwestrem i on umówił się z pracownikiem, że pracownik z Panem porozmawia. Jeżeli będzie 

coś nie tak, jeżeli chodzi o termin zebrania wiejskiego to pracownik zadzwoni do niego. 

Takiego telefonu nie było. Pytanie takie czy rzeczywiście Pan Sylwester mógł powiedzieć, Ze 

termin, który mu pasuje ale nie mając świadomości, że w tym terminie będzie również inne 

spotkanie.  Odp. Wójt – Odpowiadam – nie wiem czy Pan Sylwester miał świadomość czy nie. 

Ja miałem przekazane, że tylko tego dnia i o tej porze może odbyć się zebranie sołeckie. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Ad.5. Informacja o podjętych uchwałach na XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 



Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota - odczytała informację o podjętych 

uchwałach na XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. Łącznie Rada 

Gmina w dniu 08 sierpnia 2018 r. podjęto 7 uchwał.  

 

                                                                                Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu 

 

Przerwa 12;00 – 12;10 

 

Ad.6/7 Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, 

zapytania Radnych, sprawy różne  

Radna Anna Skotarek – jeszcze raz wracam, jeżeli chodzi o koszenie w Komarnie. Bardzo 

proszę o wykoszenie odcinka drogi od 42 w stronę sklepu „Stodoła” Odcinek po prawej stronie 

jadąc do góry drogi powiatowej. Tam nie było poprzednio wykoszone i teraz też nie jest 

wykoszone a zwłaszcza na tym zakręcie koło państwa Jareckich. Druga sprawa. Przystanek na 

kolonii jak wygląda ta sprawa. Odp. Wójt – walczymy po zmianie dyrektora osobiście 

zrobiłem zdjęcia przystanku na drodze wojewódzkiej i na powiatowej w takiej formule, w jakim 

my wnioskujemy. Spróbujemy to zrobić jeszcze w niższych kosztach. Tam, w których 

miejscach zrobiłem zdjęcia wszędzie funkcjonuje.( słup, pasy poziome malowane i na żądanie) 

Mam to w pamięci i zobaczymy czy nowa dyrekcja Dróg Powiatowych pójdzie nam na rękę. 

Jeżeli nie to część z tych pieniędzy, które chcemy przeznaczać w dzisiejszej uchwale na drogi 

będzie trzeba zagospodarować na ………. 

Radna Anna Skotarek, - kiedy jakaś odpowiedź. Odp. Wójt – mam nadzieję, że do dwóch 

tygodni odpowiedzą( Dyr. Jacek Jakubczyk) 

Radna Anna Skotarek, - kolejna sprawa. Czy można wyciąć wystające gałęzie i wyrastające 

krzaki z muru cmentarza po niemieckiego? Od strony cmentarza wyciąć wszystkie odrosty po 

wyciętych już drzewach. Chciałabym również poprosić o przegląd ewentualnie naprawę i 

pomalowanie placu zabaw przy boisku. Czy ewentualnie jak będzie przenoszony to w tedy 

można byłoby to zrobić? Jeszcze nie świecą trzy lampy w Komarnie. Na początku Komarna ( 

kolonii) 2 lampy i na pewno przy budynku 42 na ostrym zakręcie. Odp. Wójt – na bieżąco 

zgłaszać lampy do Pana Chrząstowskiego żeby mógł reagować i prosić o naprawę.. Plac zabaw, 

jak najbardziej tylko chodzi o ustalenia z Panią sołtys, który jest przeznaczony do przeniesienia. 

Radny Dariusz Podkański – poniżej klubu w Janowicach tam jest uschnięte drzewo i konary 

i gałęzie wystają na pół jezdni. Przydałoby się zrobić coś z tym drzewem.  

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - na Zielonej Dolinie wieczorem nie świeci 

się światło. Czy coś w tej kwestii wiadomo? Odp. Wójt – na pewno pracownicy robili i 

usuwali w środę? 

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - wrócę do tematu, który poruszałem w 

okresie Pana pracy międzysesyjnej, czyli zniesienie drogi tak sobie wróciłem do uchwały. W 

uzasadnieniu tej uchwały jest napisane, że działka zostanie scalona z działką 388 i powstanie 

nowa działka i będzie sprzedana. Nadmieniam, że z tytułu likwidacji w/w drogi właścicielem 

nieruchomości sąsiednich nie będą mieli utrudnionego dojazdu do swoich posesji tj. dojazd do 

posesji nr 15 położonej przy ulicy Zamkowej oraz do posesji nr, 16. Więc przekonywanie wtedy 

rady i radnych, że problemów żadnych nie będzie a jak widać niestety ni jak ma się do 

rzeczywistości. Bo problem jest i to dość duży. Rozmawiałem z p. Angielskim i p. Markowskim 

czy oprócz tego pisma będzie Pan próbował to jakoś odkręcić.? Czy zupełnie nie koniec, kropka 

i zostaje to w takim stanie, w jakim teraz jest? Odp. Wójt –to, co pan odczytał to było 

uzasadnienie do uchwały a nie przekonywanie radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – dokładnie te same słowa padły wówczas 

na sesji – sprawdziłem to w protokole. 



Wójt gminy Kamil Kowalski -  Działka jest sprzedana. Czynność, która miała miejsce nie 

wiem, w jaki sposób miałbym to ja czy Urząd Gminy odkręcać Przecież ktoś, kto przystąpił do 

przetargu kupował taka a nie inna działke, szczerze mówiąc nie mam pomysłu aby dokonaną 

czynność prawną odkręcać. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - przed sprzedażą nikt nie sprawdził jak 

naprawdę ta granica przebiegała i czy będzie problem czy nie. Odp. Wójt - są to czynności, 

które miał obowiązek i za które odpowiada geodeta i pobiera wynagrodzenie za tego typu 

działania. No powiem szczerze ja z nikim tam wtedy w terenie nie byłem. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - Ja rozumiem że geodeta był od tego , bo 

po to jest natomiast nadzór nad tym geodetą ktoś sprawuje. Czy miał Pan wiedzę, że będzie z 

tym problem czy Pan takiej wiedzy nie posiadał. Odp. Wójt – nie posiadałem informacji 

przekazanej przez geodetę, co skutkowało przedłożenie wysokiej radzie uchwała w takiej treści 

i z takim uzasadnieniem, jakie Pan przetoczył. 

Radna Sylwia Przedwojewska - ja chciałem zapytać, co ze świetlicą w Komarnie. Z tym 

wnioskiem do UM czy są jakieś odpowiedzi. Czy coś się ruszyło czy jest coś wiadomo?  Odp. 

Wójt – z Urzędu Marszałkowskiego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi? Natomiast również 

nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Pani jak również od Pani Sołtys. Jesteśmy zawieszeni nie 

wiemy czy mamy wybierać tego projektanta, który chciał to robić. Czy mamy czekać na Pani 

chęć współ uczestniczenia w tym procesje decyzyjnym o ile to możliwe to proszę o odpowiedź 

teraz? Po naszym spotkaniu i rozmowie z Panią radną po dwóch tygodniach później była u nas 

Pani sołtys i przekazane zostały te wszystkie informacje. Pani sołtys była lekko zdziwiona, że 

ona o niczym nie wiedziała. Natomiast prosiłbym bardzo o konkretna deklarację czy my mamy 

naszym krokiem iść czy czekać na współudział Pani Radnej i Pani Sołtys z Komarna. Odp. S. 

Przedwojewska - proszę iść waszym torem. Pyt. Wójt – rezygnujecie z współ decyzyjności. 

Wobec tego wracamy do tematu i będziemy podejmować kroki przez Urząd. Odp. S. 

Przedwojewska –tak.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - 12 lipca składałam wniosek w sprawie stanu mienia 

komunalnego na poszczególne sołectwa. Otrzymałam tą odpowiedź bardzo szybko i zwinnie. 

Mam wykaz działek może ktoś z Was jest zainteresowany to udostępnię. Mam zapytanie, 

dlaczego stan podaje mi się po pół danego roku na dzień 31 grudzień. Ja występując z takim 

wnioskiem oczekiwałam, że z chwilą złożenia wniosku dostane wykaz na dzień złożenia tego 

wniosku a nie ze stara wiadomością na dzień 31 grudnia. Na pewno któraś działka na pewno 

została zbyta w miedzy czasie. Nie podawać radnym stanu nieaktualnego.  W dniu 26 czerwca 

br. podjęliśmy uchwałę o nadaniu ulicy Skalistej. Składałam wniosek o automatyczne 

zamówienie słupka z nazwą tej ulicy. Do dnia dzisiejszego nie ma tam tabliczki z nazwą ulicy. 

3 miesiące na tak prostą rzecz? Czy znów umknęło to uwadze/? Czy może znów brakuje na tak 

drobną rzecz pieniędzy? Odp. Wójt - będzie stawiane nowe oznakowanie. Jest teraz tam plac 

budowy i może to ulec zahaczeniu samochodem czy dużym sprzętem. Zakończy się budowa i 

postawimy znaki i tabliczki z nazwą ulicy.  

Radny Piotr Gołębski – otrzymałem odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji. Odnośnie 

dróg wśród-polnych. Mogę podać nr tych dróg.  Odp. Wójt – bardzo proszę pisemnie podać 

żeby wykonawcy przedłożyć. Odp. P. Gołębski – dobrze złożę stosowne pismo. 

Radny Dariusz Podkański - czy na drodze ( odcinek od dębu do stacji) Czy kolei skończyła 

już swoje roboty, Odp. Wójt – nie. Kolei jest na etapie wymiany całości sieci trakcyjnej nad 

wskazanym torem południkowym. Odnośnie tej działki to jest częściowo powiatowa a 

częściowo kolei. Będziemy obserwować oni jeszcze długo tam będą jeździć.   

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - chciałam jeszcze powrócić do 

kwestii Kochanowskiego i moich dwóch wniosków. Chodzi o utwardzenie fragmentu tej drogi, 

która jest na skrzyżowaniu z ulicą Kolejową. Otrzymałam informację, że na końcu tej ulicy 

ubytki będą naprawiane w miarę konieczności. Tu nie chodzi o naprawę znaczących ubytków 



tylko na utwardzenie tej drogi żeby nie było takiej samej sytuacji jak jest w Komarnie. Jak 

przychodzą ulewy to tam jest błoto? Mieszkańcy tejże ulicy występowali jakiś czas temu z 

pismem i też do tego pisma załączone były zdjęcia, które pokazywały, w jakim stanie jest ta 

droga jak zaczyna padać deszcz.  Mój wniosek o to, że jeżeli w budżecie mają być 

przeznaczone, bo będziemy podejmować uchwałę i będą przeznaczone środki na zakup 

materiałów do naprawy dróg to bardzo proszę o wzięcie pod uwagę ten odcinek. Druga sprawa 

w kontekście pytania Pani radnej S. Przedwojewskiej o świetlicę  ja weszłam sobie na stronę 

Urzędu Marszałkowskiego  ( 17.07) dwa miesiące temu ukazała się lista rankingowa. W ciągu 

dwóch miesięcy nie otrzymaliście żadnej odpowiedzi dot. wniosku. Odp. Wójt – nic w tym 

temacie przez moje ręce nie przeszło  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - nas nie ma na tej liście, jako 

Gmina Janowice Wielkie. W uchwale widniej informacja, że złożono 123 wnioski 4 wycofano 

a 15 nie zdobyło minimum. Wygląda na to, że nasz wniosek nie zdobył minimum albo został 

wycofany. Odp. Wójt – na pewno został wycofany z uwagi na rażące braki formalne w 

dokumentacji, o których mówiono od początku.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Alicja Kozak Halota, - nie wiem czy wycofanie jest ze 

strony wnioskodawcy czy ze strony oceniającego. Bardzo proszę żeby zorientować się, 

dlaczego do tej pory nie było żadnego pisma informacyjnego. Bardzo proszę również o 

przekazanie mi jak również zainteresowanych radnych z Komarna oraz do mnie tego pisma do 

wiadomości 

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - jest robiony remont ulicy Partyzantów. W 

czasie remontu wychodzi coś jakby co chyba  umknęło na etapie projektowania, czyli 

poszerzenia troszkę jezdni albo wygospodarowanie jakiegoś terenu pod parking koło szkoły, 

bo wcześniej auta miały możliwość zaparkowania choć troszkę na poboczu, a na chwilę obecną 

są wysokie krawężniki i ciężko przyjechać. Nie z jednym mieszkańcem się spotkałem i wszyscy 

nie sa do końca zadowoleni, że przy remoncie nie był uwzględniony jakiś parking. Bo na chwilę 

obecna jest tam teraz bardzo wąsko i jeżeli zostawimy tam auto jest już naprawdę ciężko 

przejechać. Tam obecnie bardzo wąsko się zrobiło. Czy jest, jaka kolwiek możliwość żeby 

spróbować nadrobić czy już po prostu temat zamknięty i nie damy rady nic więcej zrobić?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – na etapie projektowania, projektant, co najmniej od 0, 5m do 

1 m poszerzył szerokość nawierzchni bitumicznej w odniesieniu, co do tego miało miejsce w 

rzeczywistości przed remontem. Wykonawca i inspektor nadzoru proszeni jeszcze byli przez 

nas żeby przesunąć na tyle na ile się da w kierunku muru cmentarnego. Tan są takie 

wystawiające kamienie ( podpory) z informacji przekazanej przez kierownika robót próbowali 

wkopywać się niestety nie dla bezpieczeństwa zaprzestali podejmować następnych kroków. 

Fakt, że samochody na chwilę obecna nie mogą wjechać na ten krawężnik natomiast nie jest to 

żadne pocieszenie, ale zrobili na tyle szeroko na ile mogli to zrobić. Nie jest to ostateczna 

warstwa asfaltu. Asfalt będzie po wylaniu będzie o 5 cm niżej górnej części krawężnika gdzie 

mieszkańcy tez na tym krawężniku będą mogli zaparkować. Z moich obserwacji wiem, że o ile 

kierowca zaparkuje mądrze przy krawężniku to mieści się zarówno samochód, który 

zaparkował jak również samochód przejeżdżający dalej na większych odległościach niż miało 

to miejsce poprzednio. Nie zmienia to faktu, że samochód ciężarowy z obsługą (np. 

nieczystości) o godz. 8; 00 ma problemy z przejazdem. Zupełnie nie wiem gdzie tam, na jakim 

odcinku miałby powstać ewentualny parking. Tam przy szkole układaliśmy z kostki brukowej 

miejsca parkingowe i tam na ile dało się wyciąć parkingu na tyle jest. Myślę, że w momencie 

położenia ostatecznej wersji warstwy asfaltu, o co najmniej o 2-3 miejsca powiększy się 

możliwość parkowania od poprzedniego. Wszystko będzie zależało od zdrowego rozsądku i 

logiki kierowców, którzy tam parkują. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, = druga sprawa to jest to, o czym 

rozmawialiśmy po spotkaniu w szkole po otwarciu tych klas z nowymi pomocami szkolnymi. 



Chodzi mi o drogę w Komarnie, czyli objazd, który teoretycznie, który teraz zrobili na czas 

remontu tego łącznika obwodnicy Jeleniej Góry. Problem jest bardzo duży, bo przez Komarno 

jest bardzo ciężko przejechać. Droga jest niemiłosiernie rozjeżdżana. Czy działał Pan coś w 

tym temacie od naszego spotkania? Odp. Wójt, - w tym samym dniu, kiedy rozmawialiśmy na 

objeździe był kierownik nowy dróg powiatowych Pan. Jakubczak wraz z kierownikiem 

Miejskiego Zarządu Dróg jechali przez całe Komarno ich celem było podjęcie działań i jakiegoś 

rozwiązania tego problemu? Wiem, że ciężarowo już tamtędy jeździć nie mogą. Duża część 

pojazdów przeniosła się również przez Trzcińsko. Padamy ofiarą dobrodziejstwa przebudowy 

dróg, obwodnic i trzeba zachować wszelką ostrożność.  Co powiat będzie robił po przebudowie 

tej drogi, w jaki sposób będzie egzekwował chociażby od miasta Jelenia Góra naprawy 

uszkodzeń na dzień dzisiejszy nie umie odpowiedzieć?  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - czy została wykonana jakaś dokumentacja 

fotograficzna tych dróg żeby potem udowodnić, że coś się zepsuło. 

Odp. Wójt, - nie pytałem dyrektora musimy się dowiedzieć. Odpowiem Panu 

Przewodniczącemu odnośnie lamp na Zielonej Dolinie to pracownicy działali w środę. 

Natomiast na jutro będzie zamówienie ( jakiś czujnik padł) 

Radna Anna Skotarek – na drodze z Komarna do Radomierza znak powyżej 12 ton był 

wcześniej, ale został zniszczony lub ukradziony. Czy można ograniczyć jeszcze bardziej tonaż 

samochodów lub wprowadzić jakieś tabliczki? 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - tonaż tonażem, ale można byłoby zwrócić 

się do policji o kontrolę tego odcinka drogi. Odp. Wójt, - prosiłem Komendanta i może nie aż 

tak na stałe, ale będą wizyty policji na tym odcinku w kierunku Komarna. 

Radny Dariusz Podkański – odnośnie policji. Czy został zakupiony ten samochód policyjny? 

Odp. Wójt – w momencie, kiedy przekazywaliśmy podpisując porozumienie informacja była 

taka, że zakup będzie w IV kwartale? 

Radny Stanisław Tadrak- Panie Wójcie w ubiegłym roku podczas remontu torów na końcu 

Partyzantów nr 26. Tam wywrotki uszkodziły asfalt. Pan Chrząstowski zrobił zdjęcia spisana 

została notatka na ten temat i wiem, że jeden z zainteresowanych podpisał zobowiązanie tylko 

nie wiem czy w imieniu własnym czy w imieniu gminy, ze zostanie to naprawione, że 

przywiezie tłucznia i asfaltu i wszystko będzie naprawione. To było w ubiegłym roku a do tej 

pory nic się nie wydarzyło. Pyt. Wójt, - był tam pracownik i sporządził notatkę Odp. St. 

Tadrak- tak był Pan Chrząstowski zrobił notatkę zrobił zdjęcia a Pan Czaja zobowiązał się 

przywieść wszystko. Dobrze wybyło żeby do końca kadencji było to wykonane. Odp. Wójt. 

zanotowałem to i dopilnuje tego.  

Radny Piotr Gołębski – odnośnie samochodu dla policji to dodam, ze dla straży będzie na 

przełomie październik – listopad. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – chciałabym przekazać uwagę.  Zaniepokojona jestem Panie 

Wójcie, bo od pewnego czasu mówi Pan do radnych, że mamy pisać wszystko i przenosić na 

papier, pisać do powiatu jak coś się nie podoba. Proszę przekazać swoim pracownikom, aby 

służbowe sprawy nie załatwiali tak jak to był przykład Pani Emilki. Poszła do apteki zapytała 

się nie ma rozmów prywatnych podczas załatwiania spraw służbowych. Niech właśnie 

urzędnicy przenoszą to na papier a nie radny gdzie kolega chce złożyć wniosek a Pan wszystkim 

każe na papier to przenosić. Odp. Wójt – nie wszystkim radnym to mówię Poprosiłem radnego 

Gołębskiego, aby nie było pomyłek odnośnie nr działek. Natomiast Pani Emilia w dobrej wierze 

nie poszła załatwiać sprawy prywatne tylko w godzinach urzędowania powiedziała mi Panie 

Wójcie idę do apteki porozmawiać i przekazać sprawy związane ze sprzedażą lokalu. Dobrze 

będziemy się starali zarówno pismo jak w miarę możliwości kontakt osobisty.  

Radny Stanisław Tatarzyn - w zeszłym roku ruszałem temat ulicy Robotniczej tej części 

asfaltowej i części szutrowej wykorzystywanej wręcz katowanej drogi przez ciężkie 

samochody gdzie wjeżdżają i zabierają drzewo z lasu. Moja prośba polegała na tym żeby gmina 



wystosowała pismo do Nadleśnictwa czy oni w jakimś stopniu zobowiązują się do utrzymania 

tej drogi zwłaszcza tej szutrowej. Z tego, co słyszałem oni powinni jeździć tylko drogą szutrowa 

a jeżdżą i szutrową i asfaltową. Dodatkowo dowiedziałem się, że odcinek szutrowej drogi 

Robotniczej jest praktycznie do końca zabudowań a dalej jest droga lasów państwowych. Odp. 

Wójt - nie pamiętam sprawdzę czy było wystosowane pismo do Nadleśnictwa. Odnośnie drogi 

szutrowej to łataliśmy dwoma rodzajami klińca w tym roku. Radny Stanisław Tatarzyn, - 

mam prośbę taka pewna dokumentacja fotograficzna byłaby niezbędna i wskazana do 

udowodnienia pewnych spraw.  

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - kilka krotnie interweniowałem, bo tam ta 

studzienka jest bardzo często zapadnięta. Czy tam nie można byłoby zastosować ograniczenie 

tonażowe?  Odp. Wójt – pewnie tak? 

Przewodniczący rady Gminy Paweł Pawłowicz, - chodzi mi o odpowiedź na moja 

interpelację, bo na ostatniej sesji nie mogłem uzyskać tej odpowiedzi to pozwolę sobie dzisiaj. 

Napisałem interpelacje odnośnie artykułu, który ukazał się w informatorze janowickim, w 

którym to Pan użył słowa, że zakłamywana jest rzeczywistość. Odpowiedź, jaką otrzymałem 

to jest tak: W odpowiedzi na interpelację nr 250/2018 uprzejmie informuję, że czasopismo 

gminne „Informator Janowicki” jest odrębnie uregulowanym bytem prawnym działającym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe. Urząd Gminy w 

Janowicach Wielkich pozostaje wydawcą, odrębne zadania spoczywają na redaktorze 

naczelnym i redakcji, która opracowuje własne teksty bądź publikuje artykuły innych autorów. 

W tym stanie rzeczy uznać należy, że stała rubryka „Z gabinetu Wójta” – podobnie jak rubryka 

„z pracy Rady Gminy” – zawierają własne, autorskie spojrzenie wybranych funkcjonariuszy 

publicznych na rzeczywistość Gminy Janowice Wielkie. W ramach otwartej dyskusji o 

sprawach publicznych każdy pogląd – o ile nie narusza prawa- w mojej opinii, jako 

przedstawiciela wydawcy zasługuje na reprezentację i na pewno w jakiejś części jest 

podzielony przez czytelników, którzy różnią się przecież w swoich osądach, odmienne sprawy 

uważają za najważniejsze, kierują się odbiorem rzeczywistości z perspektywy swoich wartości 

doświadczeń, osobowości, potrzeb itp. Artykuły redagowane sa prostym językiem i prezentują 

w odrębnych lub wyraźnie oddzielnych rubrykach fakty i interpretacje zdarzeń. Autorskie 

rubryki umożliwiają natomiast stosowanie figur retoryczno- stylistycznych wywołujących u 

czytelników chęć zgłębienia poszczególnych tematów lub szukania odpowiedzi na postawione 

pytania czy poruszone problemy. Nie widzę, zatem potrzeby, by tłumaczyć artykuł, lub jego 

część, jeśli jednemu z czytelników wydaje się niezrozumiały lub doszukuje się w nim przyczyn 

istnienia, czy braku istnienia bliżej nieznanych mi treści. Uprzejmie informuję również, że nie 

napisałem we wskazanym przez Pana tekście jakoby ktoś „ zakłamywał rzeczywistość” Panie 

Wójcie, może całości czytać nie będę ale jedno ze zdań. Nie ma powodów do obaw: 

pozyskujemy środki do odbudowy powodziowej, bierzemy udział i pozyskujemy środki w 

konkursach związanych z dofinansowaniem straży pożarnej, sportu i szkolnictwa. Dobrze 

realizujemy swoje zadania, a prośby zakłamywania tej sytuacji to działania niedobre i 

szkodliwe. Po raz kolejny pytam, co według Pana oznacza „próby zakłamywania” Odp. Wójt 

– Pan pytał o rzeczywistość. To ja jeszcze raz powiem, że nie pisałem o „ zakłamywaniu 

rzeczywistości” Całą odpowiedź otrzymał Pan w odpowiedzi na złożona interpelację. Nic 

więcej nie dodam.  Takie jest prawo, ktoś odczytuje w taki sposób a ktoś w inny sposób. Cieszę 

się, że udało mi się wzbudzić zainteresowania i, że moja wypowiedź pozwala na analizowanie 

tego, co się dzieje i na domysły. A pomysł gdzie ktoś, coś, gdzieś i to było na zasadzie, że uderz 

w stół a nożyce się odezwą i nożyce się odezwały i ja bardzo się z tego cieszę, co napisałem. 

Pyt. P. Pawłowicz – Panie Wójcie ja po raz kolejny zadaje pytanie po raz kolejny, bo uderz w 

stół nożyce się odezwą. Co według Pana jest w tym „ zakłamywaniem sytuacji” Odp. Wójt – 

to co sobie czytelnicy  dopowiedzą czytając ten tekst?  



Przewodniczący Rady Paweł Pawłowicz – Czyli rozumiem że każdy w takiej rubryce może 

napisać każda głupotę i zasłaniać się figurami stylistyczno-retorycznymi? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – To nie jest głupota to jest figura stylistyczno-retoryczna. Ja 

liczę na inteligencje, którzy to czytają. Natomiast nigdzie nie jest powiedziane i nikt nie jest w 

stanie, jakiego kolwiek autora przymusić żeby zerojedynkowo rozpisywał i rozkładał na 

czynniki pierwsze myśl pierwszą, którą zawarł w swoim tekście.   

Odp. P. Pawłowicz - ja pytam, dlatego, to jest rubryka „ Z gabinetu wójta” i  Pan opowiada o 

rzeczach, które mają miejsce teraz. Dlatego pisze o zakłamywaniu rzeczywistości. Nie pisze 

Pan o historii Janowic o przyszłości tylko o tym, co się wydarzyło.  

Odp. Wójt – o sytuacji a nie o rzeczywistości.  

Pyt. P. Pawłowicz - Więc sytuacja teraźniejsza czy rzeczywistość są to bardzo zbieżne pojęcia, 

dlatego pytam, ale widze że odpowiedzi jednak nie uzyskam.  

Odp. Wójt – odpowiedź otrzymał Pan pisemną  

Przewodniczący Rady Paweł  Pawłowicz -  Czyli tak naprawdę pismo pozostało bez 

odpowiedzi. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – przepraszam Panie Wójcie. Odpowiedź Pana jest tak ciężka 

odpowiedzią filozoficzną, że nie omieszkam powiedzieć jedno. Informator Janowicki jest 

wydawany za pieniądze podatników i ma być to prosty przekaz. Teraz wchodzimy w takie 

fiozofowanie że każdy ma prawo pisać. Ten przekaz, który Pan przekazał za pieniądze 

podatników ma być prostym przekazem. Nie oszukujmy się, bo co nie, którzy ludzie nie mają 

domyślać się. To, co Pan chciał w tym artykule zaznaczyć to przepraszam przerabiałam już 

kiedyś taką sytuacje z oczernianiem w gazetach. - powiedzmy humorystycznie nie dziwmy się, 

że niektóre gazety padają. Pieniądze wydawane na Informator Janowickim będą pieniędzmi 

wydanymi.  Takie było założenie, że ma to być rzetelna informacja dla społeczeństwa. Czy ktoś 

kogoś kocha czy ktoś kogoś lubi tu chodzi o rzetelną informację? Ma Pan przykład telefonii 

komórkowej. Brak rzetelnej informacji żeby radni ze sołectwa Trzcińsko nie wiedzieli, że 

jakiekolwiek ruchu we wsi są robione.  Nie sprzeczajmy się o drobnostkę. Ja osobiście kiedyś 

złożyłam wniosek o wstrzymanie druku gazetki, bo zaczęto wykorzystywać to dla 

„propagandy” I nie chciałabym doczekać cos takiego w XXI wieku. Ma być to rzetelna 

informacja. Ludzie czytający i przed spaniem maja wiedzieć, co się dzieje a takie domniemanie, 

że jakaś grupa szaleńców powstała może Pan jeszcze cos takiego napisze.  

Odp. Wójt – Pani radna jestem przerażony, że w tak odległe czeluścia mrocznej rzeczywistości 

podążają wasze spojrzenia i wasz odbiór szanowni państwo może nie wszystkich, ale co do 

niektórych.. Kategorycznie nie zgadzam się jakoby teksty , poza tekstami autorskimi,  

informacje przekazywane w informatorze Janowickim były pisane pismem zawiłym lub 

niezrozumiałym. Tekst autorski podpisany przez Kamila Kowalskiego jest tekstem autorskim 

…i raz jeszcze podkreślam mam pełne prawo używać takich słów stylistycznych, retorycznych 

, erystycznych jakie przyjdą mi do głowy. Nie jest to zakłamywanie rzeczywistości nie jest to 

wprowadzanie w błąd. Całość tekstów informacyjnych w Informatorze Janowickim jest pisany 

tekstem szalenie bezstronnym i tekstem zrozumiałym.  

Radny Piotr Gołębski – ja tak słucham i idąc tym tokiem rozumowania i wracając się do lekcji 

Języka polskiego( do liceum) to każde słowo ma swoje znaczenie. Łatwo spojrzeć do słownika, 

co jest przepisane dla danego słowa. Jeżeli z tych słów jest ułożone zdanie to, to zdanie może 

mieć dana interpretację. Wychodzimy w kierunku, co autor miał na myśli i ciężko pisząc za 

przeproszeniem użyję tutaj zwrotu przykładowego , że „Ala ma kota” i na tej podstawie 

stwierdzić że Ala ma psa, no naprawdę słucham tego i  ręce opadają jak można mówiąc, że 

piszemy opowieść scence fiction.  I niech każdy sobie zinterpretuje, o co za przeproszeniem 

chodzi w tym tekście, bo to jest dość dziwne. To tylko tak w nawiązaniu do rozmowy mojego 

komentarza. 



Radny Stanisław Tatarzyn - mam przed sobą wyrok Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego we Wrocławiu i nie wiem za bardzo, do czego to podpiąć.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - przez kilka sesji z rzędu otrzymywaliśmy 

informację odnośnie toczącej się sprawy. Chodzi o naszą uchwałę nr XXXIII/156/2017 z dnia 

30 listopada 2017r.w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Komarno. 

Radny Stanisław Tatarzyn – jeszcze jedno. Odnośnie wypowiedzi kolegi Piotra Gołębskiego 

to nie ma się, co dziwić, bo Pan Premier Morawiecki też rzeczy …powiedział, które Platforma 

przekazała do sądu i okazało się, że jednak miał prawo tak mówić. 

Mecenas Janusz Konkol- tu jest już przekłamanie nie od Pana radnego tylko z mediów 

określanych, jako rządowych. Sąd nie rozstrzygnął merytorycznie czy Pan Premier Morawiecki 

kłamał czy mówił prawdę. Natomiast sąd tylko odrzucił pozew stwierdzając, że został 

skierowany przeciwko osobie niekandydującej na stanowisko samorządowe. Jest to odrzucenie 

z przyczyn formalnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - pełniąc dyżur przyszedł do mnie 

mieszkaniec i przedstawił sytuacje ( teren ulicy Demokratów10 naprzeciwko nr 8 i 8a- nowo 

wybudowane) Problem z tymi mieszkańcami polega na tym, że mieszkańcy z nowo 

wybudowanego budynku zaraz przy drodze gminnej poustawiali dość duże kamienie. Kamienie 

ograniczają możliwość przejazdu wzdłuż tej drogi. Bo wzdłuż tej drogi stoją po parkowane 

samochody , które same w sobi już utrudniają przejazd. Ja kiedy tam rano byłem rzeczywiści 

ledwo przejechałem pomiędzy tymi zaparkowanymi samochodami a kamieniami , wyminiecie 

się na tej drodze wtedy jest praktycznie niemożliwe. Mieszkańcy chcieliby, aby Urząd nakazał 

usunięcie tych kamieni. Odpowiedź jak przyszła z Urzędu. Ja pozwolę sobie ją odczytać. Bo 

wcześniej mieszkańcy Demokratów 10 wystąpili z pismem , że te kamienie sa niebezpieczne, 

bo w czasie zimowym, jeżeli śnieg je przykryje to jest bardzo duża możliwość uszkodzenia 

samochodu bo tych kamieni po prostu nie widać ,itd. Była sytuacja taka, że dziecko jadące na 

rowerze a z naprzeciwka jechało auto i dziecko wystraszyło się i wjechał o w te kamienie. W 

związku z tym to pismo żeby te kamienie usunąć.  A to jest odpowiedź Urzędu Gminy. 

Uprzejmie informuje, że przedstawione przez Pana …… kamienie znajdują się na działce w 

części przyległej do drogi 699. Nie jest to pas drogowy, lecz część działki 483/6. Przedstawione 

przez państwa argumenty nie są wystarczające do zmiany decyzji gminy w przedmiocie nakazu 

likwidacji kamieni. Droga nr 699 jest drogą publiczną i niedopuszczalnym jest fakt jazdy 

małoletnich dzieci rowerem, na rolkach, czy też na hulajnodze. Dla pieszych nie ma żadnego 

zagrożenia, gdyż kamienie sa usytuowane poza pasem drogowym w bezpiecznej odległości. W 

czasie zimy odśnieżanie jezdni będzie wykonywane w granicach nawierzchni asfaltowej a poza 

nią przy odśnieżaniu będą tworzone naturalne zaspy ze śniegu na poboczu drogi. Panie Wójcie, 

dlaczego mało letnie dzieci nie mają prawa się poruszać po publicznej drodze na rowerach, 

rolkach itd. Być może nie znam się idealnie na przepisach ruchu drogowego , ale bynajmniej 

nie znam takiego zakazu. Odp. Wójt – chodzi o bezpieczeństwo dla tych dzieci. Z tego, co 

wymierzyliśmy i patrzyliśmy te kamienie położone są na działce, 483/11 która nie jest działką 

drogową i te kamienie nie są ułożone w paśmie działki drogowej. To jest temat, który ciągnął 

się przez 3 lata i jest tam ewidentna spina międzysąsiedzka. Tam z metrówką mierzyliśmy te 

kamienie i one na pewno nie leża w pasie działki drogowej. Ja jeszcze raz tam pójdę, zmierzę i 

sprawdzę czy nie zostały przesunięte te kamienie. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - Panie Wójcie wiec bardzo proszę jeszcze 

raz tam zajrzeć skoro już się pan zobowiązał natomiast, wie Pan takie odpowiedzi do 

mieszkańców , taki zapis, że dzieci nie mogą jeździć po drodze, i Pan podpisuje się pod takim 

pismem, to jest to nieco zabawne. To już jest karykatura odpowiedzi jaka można dostać z 

urzędu. Mieszkancy pytaja czy dzieci mają brać rower na plecy i z tym rowerem na drogę 

powiatową lecieć , bo tam chyba  wolno jezdzic ? 



Wójt Gminy Kamil Kowalski – Proszę odczytac date z tego pisma ? 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - grudzień 2013r. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – przez 5 lat nikomu nic nie przeszkadzało i nagle teraz zaczęło 

tak ? 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - mieszkancy z tą sprawą zwrócili się do 

mnie bo stwierdzili że od Urzędu gminy się odbijają. Ja tej sprawy wcześniej nie znałem , ta 

sprawa została mi przedstawiona na dyżurze który pełnie jako Przewodniczacy Rady Gminy. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – Może nie do końca w temacie , ale pan wójt mówi ze ludzie 

5 lat walczą, tak -  Niedźwiedzińska też 5 lat walczyła o korytkowanie odcinka drogi po 

przebudowie drogi gminnej. Nie wykonano w czasie tych korytek dopiero teraz po 5 latach 

udało się Niedżwiedzińskiej doprowadzić z opornym Urzędem Gminy do korytkowania i 

niezalewania prywatnej posesji w Trzcińsku   

Radna Anna Skotarek - chodzi mi tu o ostry zakręt w Komarnie (koło kuźni) Było pismo do 

właścicieli kuźni i państwo odpisali, że nie mogą sami przyciąć drzew, bo nie mają pieniążków 

a drugie to, że zdrowie na to im nie pozwala. Prosili czy ze strony Urzędu byłaby jakaś 

możliwość przycięcia tych drzew. Chciałabym zapytać czy jest jakaś odpowiedź i chciałabym 

również otrzymać tą odpowiedź na piśmie  

Odp. Wójt – nie pamiętam - zanotuję i sprawdzę. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Ad.8. Omówienie informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się 

Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2018 roku. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski- informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz 

kształtowania się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 

2018 roku przekazaliśmy w terminie, ale nie mamy jeszcze opinii RIO. Na zadane pytania i 

wątpliwości postaram się odpowiedzieć..  Po zmianie wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku 

plan dochodów i wydatków wynosił dochody ogółem 18.512.689,65 zł w tym: dochody bieżące 

16.168.218,65 zł, dochody majątkowe 2.344.471,00 zł. Wydatki ogółem 17.445.655,49 zł w 

tym: wydatki bieżące 14.648.614,49 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

5.489.567,60 zł, dotacje z budżetu 627.001,82 zł, a wydatki na obsługę długu publicznego 

190.000,00 zł, wydatki majątkowe 2.797.041,00 zł Faktycznie wykonanie dochodów i 

wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło: dochody ogółem 8.478.819,55 

zł., w tym dochody bieżące 8.382.264,42 zł, dochody majątkowe 96.555,13 zł. Wydatki ogółem 

7.958.177,63 zł w tym wydatki bieżące 7.927.447,63 zł, wynagrodzenie i pochodne od 

wynagrodzeń 2.907.704,34 zł, dotacje z budżetu 326.152,66 zł, wydatki na obsługę długu 

publicznego 109.948,86 zł, wydatki majątkowe 30.730,00 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 

520.641,92 zł powiek soną o kredyt przejściowy w rachunku bieżącym na kwotę 240.702,67 zł 

( łącznie 761.344,59 zł) przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w wysokości 648.000,00 zł. Wolne środki wynoszą 113.344,59 zł. 

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 roku wynosi 6.608.192,67 zł, z czego zobowiązania 

długoterminowe wynoszą 6.367.490,00 zł, zaś krótkoterminowe 240.702,67 zł. 

Otwieram dyskusję 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - nadwyżka budżetowa  1.143.000,00 zł 

przeznaczona na spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów i pożyczek, co dokładnie i ile zostało 

spłaconego. Odp. Skarbnik – to jest plan na cały rok podjęty 28 grudnia 2017 roku uchwałą 

XXXIV/165/2017. Natomiast w I półroczu spłaciliśmy 648.000,00  zł. Na stronie 4 to są 

wszystkie kredyty zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Radny Dariusz Podkański, – jaki mamy jeszcze wobec Wodnika dług. Odp. Skarbnik – 

900.000,00 zł +( odsetki zmienne) do 2020 roku. Szacunkowy koszt odsetek od rat 

porozumienia z „Wodnik” Sp. z o.o. planowanych od sierpnia 2017 r. wynosi: w roku 2017: 

6311 zł, w roku 2018: 38950 zł, w roku 2019: 72682 zł, w roku 2020: 49200 zł. 



 

 Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - str. 11 tabelka pkt.3 – sprzedaż mienia 

gminy plan 443.000,00 zł wykonanie 96 555, 13 zł. Co zostało sprzedane za ta kwotę? Odp. 

Skarbnik – lokal mieszkalny ul. Nadbrzeżna 2/1, Nadbrzeżna 14/1, lokal mieszkalny 

Miedzianka 5/2, lokal mieszkalny Miedzianka 16/5 i działka?154. 

Radny Stanisław Tatarzyn – na dzień 31 było  100.178,87 zł, z czego 36.967,10 zł stanowiła 

cena gruntu pod budynkami, natomiast 63.211,77 zł cena lokali. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – działka w Miedziance za 36 180, 00 zł. nieruchomości 

gruntowe sprzedane za 22 598, 00 zł = 58 778, 00 zł a tu jest 96 555, 13 zł. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - cena sprzedaży nie jest cena, jaka wpłynęła na konto. 

Tutaj mamy stan nieruchomości na 30 czerwca zostały fizycznie przekazane pieniądze na 

konto. 

Radny Piotr Gołębski - ( wspólna głośna rozmowa) w załączniku mamy zaznaczone, że dwie 

nieruchomości sprzedane i wpłacono 5 175, 00 zł a pozostałe 37 000, 00 zł wpłynie nam 

później. Jak ja rozumie, że w tej kwocie pozyskanie przez Gminę są również te środki, które na 

koniec roku zostały sprzedane a pieniążki wpłynęły w tym roku?   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - bardzo proszę o dokładne 

wyszczególnienie skąd ta kwota się wzięła.  

Radny Piotr Gołębski – str.10 tabela 14 – opłaty targowe plan 2 000, 00 zł wykonanie 43, 00 

zł. W zeszłym roku było już dobrze. Następnie tabela 15 i 16 udział w podatkach dochodowych 

od osób prawnych mamy plan 60 000, 00 zł a wykonanie za I półrocze mamy – 4 719, 61 zł ( 

skąd ten minus). Odp. Skarbnik - jest różnica i to, że jest minus to nie znaczy, że trzeba to 

oddawać. Ministerstwo Finansów przekazuje dochody i ono nalicza zarówno należności jak i 

ono przekazuje według swojego uznania tak naprawdę sroki finansowe. O ile to utrzyma się tak 

do końca roku to też nie będziemy musieli oddawać Na chwile obecną wchodzi to w okres 

sprawozdawczy.  Pyt. P. Pawłowicz, – dlaczego tak mało – opłaty targowej w ciągu roku trzy 

punkty. Odp. Skarbnik – tak jak państwo wiecie była zmiana uchwały o inkasentach została 

teraz Pani Zofia Dul. 

 Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – my tak naprawdę mamy koniec września. 

Przepraszam, ale czy w Urzędzie nikt nie widzi, że nie ma wpływu z tego tytułu i nie 

rozmawiamy z pracownikiem, który jest za to odpowiedzialny. Ludzie stoją non-stop i 

sprzedają. Z całym szacunkiem jak to ma tak wygląda to podejmijmy uchwałę o nie pobieraniu 

opłaty targowej i będzie spokój. 43 zł za pół roku to jest śmieszna suma.  Czy nie było 

podejmowania kroków żeby ta opłatę pobierać? Oprócz tego, że był sołtys i jego zona to jeszcze 

był pracownik Urzędu Gminy. Odp. Wójt – ja jestem za zniesieniem tych opłata. Nic nam to 

niedane. Pracownica Urzędu Gminy w okresie zimowym nie zbierała opłat w czerwcu przeszła 

do szkoły. Sołtys z żona w ogóle nie zbiera. Dla mnie od początku jest to farsa w skali tego 

handlu. Jest to gra nie warta świeczki.    

Radna Iwona Niedźwiedzińska – opłata targowa funkcjonuje praktycznie wszędzie. A my 

pokazujemy, że u nas nagle można wszystko za darmo. Coś u nas jest nie tak, bo jakieś wpływy 

były.  Z tego wynika, że system nie działa. To, co Pan Przewodniczący mówił gdzie jesteście 

przez pół roku ( 9 miesięcy) nie widzicie, że 3 osoby zapłaciły za handlowanie. Pyt. P. 

Pawłowicz – czy mamy dane o wpływach za miesiąc lipiec i sierpień. Odp. Wójt – Pan sołtys 

i jego żona nie maja, kiedy zbierać. Pracownika, który roznosił korespondencję też nie mamy. 



Trudno żebym jeszcze dorzucał jeżdżenie, sprawdzanie i pobieranie opłaty targowej nie mam 

ludzi żeby to na spokojnie realizować. Najlepiej było, kiedy sołtysem była Pani Dul zarówno 

przy zbieraniu opłat targowych jak również roznoszenia nakazów podatkowych. W tej chwili 

sołtysi tez nie maja tyle możliwości żeby tyle czasu poświęcać działalności w sołectwie.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - od momentu, kiedy podjęliśmy uchwałę 

czy Pani Zofia już może zbierać opłatę czy sa już jakieś formacje. Odp. Skarbnik – uchwała 

była na ostatniej sesji Pyt. I. Niedźwiedzińska – kto w Urzędzie kontroluje te wpłaty. Odp. 

Skarbnik – osoba pobierająca opłaty wpłaca do kasy gminy 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - str. 15 – realizacja środków budżetowych 

tab. 24 dział 600 ( transport i łączność) -  2 616 335,35. Proszę powiedzieć, co tu w tym jest i 

gdzie jest w tych wydatkach ta dotacja, którą udzieliliśmy Powiatowi Jeleniogórskiemu na 

remont drogi. Odp. Skarbnik - odnośnie działu 600 str. 18 – MZK, przewóz Trzcińsko, 

utrzymanie dróg powiatowych, dróg gminnych oraz ………….  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - str. 24 tab. 42 dział 4170- wynagrodzenia 

bezosobowe. Planowa 110 000, 00 wykonane 87 822,09. Rozumie, że są to umowy zlecenia. 

Jeżeli już 85% wykonaliśmy to nie zabraknie nam tych pieniędzy do końca roku. Odp. 

Skarbnik – były podejmowane później uchwały i na dzień dzisiejszy przed dzisiejszą uchwałą 

140 000, 00 i w dzisiejszej uchwale jest propozycja zwiększenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - w tej samej tabeli § 4300 – zakup usług 

pozostałych - wykonanie 114 674, 88 zł, – co to były za usługi. Odp. Skarbnik - usługi 

informatyczne, program SIGID, usługi pocztowe, dzierżawa ksera, usługi kasowe, opłata, za 

KRD, dokumentacja ( wyszczególnione kwoty- ciężko do odsłuchania) 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - str. 33 – biblioteki.- mamy 252 000, 00 zł 

wykorzystano 126 000, 00 zł. Jest to jedyna dotacja, która idealnie w 50% jest wykorzystana. 

Na co dokładnie to poszło. Odp. Skarbnik- załącznik 13 dokładnie określa. Pyt. P. Pawłowicz 

– tutaj mamy 126 576, 20 a tu 126 000, 00 skąd ta różnica, pisze tutaj, że jest jakieś 

odszkodowanie. Odp. Skarbnik – zalanie sufitu 576,20.- 

Emilia Parzygnat – podinspektor ds. gospodarki mieniem gminy - sprzedaż mienia str.11 - 

w tej kwocie jest wpływ ze sprzedaży trzech nieruchomości w pierwszym półroczu, które 

zostały zbyte w drodze przetargu.( lokal mieszkalny Nadbrzeżna 2/ 1, - 20.817,31 lokal 

mieszkalny Nadbrzeżna 14/1 - 36.986,20.- oraz działka w Miedziance nr 154/3 – 36 180, 10 

oraz I wpłata ze sprzedaży ratalnej drodze rokowań ten sposób zostały sprzedane dwie 

nieruchomości tj. Miedzianka 5/2 lokal mieszkalny oraz Miedzianka 16/5 lokal gospodarczy ( 

magazyn) sprzedaż ratalna. Pyt. P. Pawłowicz poprosiłbym o wykaz w formie papierowej, co 

zostało sprzedane za ile i dokładnie skąd ta kwota  96 555.13 zł 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - te informacje o stanie mienia komunalnego na stronie 3 – 

sprzedaż Miedzianka – działka 154.- 36 180,00 a później jest napisane w tekście zbyto 

nieruchomość o powierzchni 2.923 m2 za kwotę 35 251, 00 zł ( różnica 929 zł). Odp. E. 

Parzygnat – to są koszty przygotowania do sprzedaży. One sa wliczane u Notariusza, ale my 

te koszty ponosimy wcześniej przed sprzedażą. Przy sprzedaży lokali jest kwota wadium 700 

zł ( umowna) 

Radny Stanisław Tatarzyn - str. 3 pod tabelą nr 6  

Radny Piotr Gołębski- w momencie, kiedy podejmowaliśmy nową uchwałę budżetową tam 

w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży były działki, które okazało się, że 

zostały przetargi zrealizowane w roku ubiegłym a środki miały spłynąć w tym roku i stąd ta 

różnica wartości, którą po zgłoszeniu mojego wniosku została przekazana w budżecie na obiekt 

sportowy przy stadionie. Gdzie są środki z tych nieruchomości uwzględnione? Odp. Skarbnik 

- tamte środki były wpłacone w tamtym roku?  Na sesji budżetowej nie skorygowałem Pana 



wniosku żeby nie mieszać.  Odp. P. Gołębski - jestem w szoku jak usłyszałem, że środki 

wpłynęły w ubiegłym roku. Podejmując uchwałę budżetową mieliśmy uwzględnione środki na 

obecny rok. Więc ten plan sprzedaży, który jest na str.11. uwzględnia te działki, z których 

pieniądze wpłynęły w ubiegłym roku. Odp. E. Parzygnat – wracając do tych tabel jest tu 

rozbieżność. Jedna jest z kosztami a druga kwota w opisie jest kwota taką, jaka została bez 

obliczenia kosztów.   Kwota 36 180.10 zł jest to kwota, która wpłynęła na rachunek a 35 251, 

10 zł jest kwotą z operatu szacunkowego, czyli bez tych kosztów.  Do przychodów bierzemy tą 

kwotę, którą nabywca wpłacił fizycznie, czyli tą kwotę z tabeli. Tutaj w każdym bądź razie 

dokonamy korekty na 36.180,10 zł na tyle na ile fizycznie wpłynęło na rachunek.  

Radna Anna Skotarek – str.15 tab. 24 dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Na co te pieniążki zostały wydatkowane. Odp. Skarbnik - str. 33 sprawozdania to jest wieża 

w Radomierzu i fundusze sołeckie. Pyt. A. Skotarek – a dział 925 – ogrody botaniczne Odp. 

Skarbnik – jest to Al. Jarząba  

Radny Stanisław Tatarzyn – str. 26 rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne. Chodzi o tą 

pozycje razem coś mi się nie zgadzam. Odp. Skarbnik - tak okazał się, że źle jest 

podsumowane  

Radny Dariusz Podkański - str. 29 pod tabelą 54. W ramach wydatków na dowożenie uczniów 

do szkół poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki ogółem 70.170,78 zł w ty: zakup 

usług pozostałych w związku z realizacji umowy z Serwis Samochodowy Sp. z o.o. oraz z 

tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół kwotę 69.751,00 zł. Ja tego nie rozumie. 

Odp. Skarbnik- płacimy za dowóz dzieci, ale też płacimy rodzicami, którzy dowożą dzieci we 

własnym zakresie.  Dla firmy 59 245,00 zł  a  zwrot rodzicom 10 506 ,00 zł 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – str. 20 usuwanie skutków powodzi.. Wydatkowano 

13.500,00 zł. Na co to dostało wydatkowane Odp. Skarbnik – aktualizacja projektów. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – str. 24/ 25 Panie Skarbnik pod jedną tabelą pisze Pan 

opisówkę a pod drugą tabelą kolejna tabela brak opisów ki. Zakup materiałów i wyposażenia 

w tabeli 43. Proszę powiedzieć, na co przeznaczono 4 300, 00 zł i zakup usług pozostałych 

3 751 zł. Odp. Skarbnik - § 4210 – kartki świąteczne i kalendarze 2327, 44, mapy 1360 zł, 

materiały na przedstawienie 641, 93 zł a Informator Janowicki 2214, 00 Strimeo 1537, 50 zł. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – Słucham ? 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – Strimeo 1537zł 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – a co to jest ta kwota na Strimeo 1537zł? 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – To są materiały wykonane na zamówienie gminy 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- Czyli to nie jest tak że strimeo przejeżdża i 

robi reportaż tylko my za to płacimy? 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – ja się pytałam kilka miesięcy temu czy mamy podpisaną 

jakąś umowę z strimeo i dostałem odpowiedź, że nie mamy żadnej umowy.  

Odp. Skarbnik – w tym roku nie mamy jest to obowiązująca umowa jeszcze z tamtego roku 

która jest jeszcze niewykorzystana.   

Odp. P. Pawłowicz – to znaczy, że mamy umowę  

Odp. Skarbnik- jest to faktura, która w pierwszym półroczu była poniesiona za tamten rok. 

Pyt. I. Niedźwiedzińska - na jaki czas została podpisana umowa na czas określony czy 

nieokreślony.  

Odp. Skarbnik – nie na zrobienie dziesięciu materiałów  

Pyt. P. Pawłowicz – ta kwota to za ile materiałów ? 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – cała umowa około 3 tys. zł - to było za wykonanie 50-

60% umowy  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Czyli cala umowa to jest dokładnie na ile 

materiałów ? 

Od. Skarbnik - Odpowiem na piśmie. 



Radna Iwona Niedźwiedzińska – proszę odpowiedzieć na piśmie i załączyć tą umowę.  

Powiem, że jest kolejny przypadek gdzie dowiadujemy się coś, bo gdyby Niedźwiedzińska nie 

zapytałaby się o tą pozycję to radni nie wiedzieliby, że taka umowa jest. A tu nagle strimeo 

świeci jak to w Gminie fajnie się dzieje. Znów stawia się nas przed faktem. Nie opłaca się pytać 

o cokolwiek bo ja już kiedyś powiedziałam że  straciłam zaufanie a tu kolejne zaskoczenie. Wy 

potrzebujecie radnych tylko do podnoszenia ręki jak jest potrzebna zmiana w budżecie. Przykro 

kończy się kadencja i mam odwagę powiedzieć to, bo należę do tych ludzi. Następna rzecz – 

zakup usług pozostałych w tej samej tabeli. Odp. Skarbnik - powiedziałem kartki świąteczne, 

kalendarze mapy i materiały na przedstawienie. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – str.35 tab. 70 – zakup energii. Skąd taka zwyżka energii na 

Orliku. Odp. Skarbnik – jest to energia na Orliku, szatnie i boisku w Komarnie. Zwyżka 

związana jest z remontem szatni. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - Halota - str.22 tab., 39 kogo ona dotyczy? 

Te zatrudnienie ?. Odp. Skarbnik – Pani Drygalskiej i Pani Wawrzak, – są to dwie osoby, 

które mają wynagrodzenie z Urzędu Wojewódzkiego z zadań zleconych powierzonych Gminie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota, – jaki jest to zakres obowiązków, 

Odp. Wójt - prowadzenie rejestru spisów wyborców , 

Radny Dariusz Podkański – chciałem zapytać się odnośnie pele tu, że ma wzrosłość 

drastycznie cena pele tu, że ni9e ma producenta.  

Odp. Wójt – mamy w cenach o połowę wyższą niż była w poprzednich latach. 

Radny Piotr Gołębski wyszedł z sali obrad  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo nie 

ukrywam, że jestem sam zdziwiony odpowiedzią, która otrzymała Pani Iwona. Kiedy została 

podpisana umowa z strimeo? Jaka to była data?  

Odp. Skarbnik – 2017 rok nie pamiętam dokładnie? Nie jestem w stanie teraz powiedzieć czy 

była to końcówka roku 2016 czy początek 2017.  Tak jak prosiła mnie Pani Niedźwiedzińska 

umowa zostanie przekazana.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - nie mieści mi się w głowie, że Pani Iwona 

dwie sesje temu pytała o strimeo czy mamy, jaką kolwiek. Otrzymała odpowiedź, że nie a tu 

okazuje się, że jest nie od dziś tylko od dość dawna. Przepraszam, że to powiem, ale wygląda 

na to, że za publiczne pieniądze Pan Wójt kupił sobie reklamę i nie chciał się do niej przyznać. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - śmieje się w głos To sa bzdury, co mówi Pan Przewodniczący. 

Podwójnie śmieje się w głos.  

Odp. P. Pawłowicz – nie omieszkamy ująć to w protokole.  

Odp. Wójt – uznaję wypowiedź Pana Przewodniczącego za jawną kpinę.  

Odp. P. Pawłowicz – dobrze przyjmuje. Według tego, co Pan powiedział każdy może 

interpretować fakty w różny sposób i wypowiadać się w taki czy inny sposób.  

Odp. Wójt – i tak się stało  

Odp. P. Pawłowicz – i właśnie to uczyniłem, bo tak to po prostu wygląda, jeżeli mówi się nam, 

że tego nie ma a teraz dostajemy informację, że jest to od dawna. Proszę wybaczyć Panie 

Wójcie, ale to sa rzeczy abstrakcyjne. Dla mnie to nie mieści się w głowie, że można nas tak w 

błąd wprowadzać.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Ad.9. Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady   

Gminy w Janowicach Wielkich za rok 2017 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - – Oświadczenie majątkowe, wraz z 

kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 

poprzedni radni mieli złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy do dnia 30 kwietnia, 2018 r., 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. 



Przewodniczący Rady Gminy swoje oświadczenie majątkowe złożył Wojewodzie. Analizy 

danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy. Jeden egzemplarz oświadczenia przekazany został do Urzędu Skarbowego, który 

również dokonał analizy oświadczeń. Działając na podstawie art.24h ust.12 ustawy z dnia 8 

marca 1990roku o samorządzie gminnym(Dz. U. Z 2018 poz.994 ze zm.) oraz w oparciu o 

wyniki analizy stwierdzonymi nieprawidłowościami Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej 

Górze w piśmie z dnia 22 sierpnia 2018roku nr 0207-SKA-2.4006.31.2018. OM.TS-843 

skierował do Rady Gminy Janowice Wielkie wskazując usterki formalne i materialne. W 

przypadku 6 radnych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w przypadku 6 radnych 

stwierdzono nieprawidłowości formalne w przypadku 1 radnego stwierdzono nieprawidłowości 

materialne oraz w przypadku 2 radnych nieprawidłowości formalno - materialne. O 

występujących nieprawidłowościach każdy z radnych jest powiadomiony indywidualnie. W 

przypadku otrzymania wyjaśnień lub korekt ww. oświadczeń majątkowych przekażę do 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.  

 

Przerwa 14:30- 14:45 

10.  Podjęcie uchwał w sprawie 

10.1  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok 

 Skarbnik Gminy Robert Gudowski, w projekcje uchwały Zwiększa się plan dochodów 

budżetowych w 2018 roku o kwotę 63.818,08 zł Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 

2018 roku o kwotę 63.818,08 zł  

 Ustala się dochody w łącznej kwocie: 19.888.906,21 zł w tym:   

 

- dochody bieżące w kwocie: 16.341.334,74 zł. 

dochody majątkowe w kwocie: 3.547.571,47 zł. 

 

Ustala się wydatki w łącznej kwocie18.821.872,05 zł.  

  

w tym:  

wydatki bieżące w kwocie: 14.833.730,58 zł.  

wydatki majątkowe w kwocie: 3.988.141,47zł. 

 Plan przychodów budżetu wynosi 75.965,84zł 

Plan rozchodu budżetu wynosi 1.143.000,00 zł  

 

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę   31.617,61 zł i dochodów majątkowych 

o kwotę 8.700,47 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.  

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale Dostarczanie wody w 

związku z ponad planowanymi dochodami z kosztów upomnień  

3. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł plan dochodów w rozdziale Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami  

4. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty i 

zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów w rozdziale Pozostała działalność  

5. Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów w rozdziale Wpływy z podatku 

rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w związku z ponad 

 



planowanymi dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat.  

6. W związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu opłaty skarbowej zwiększa się o 

kwotę 2.000,00 zł plan dochodów w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (  

7. Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów w rozdziale Gospodarka odpadami w 

związku z ponad planowanymi dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat.  

8. Zmienia się klasyfikację budżetową dofinansowania na Otwarte strefy aktywności z 

Ministerstwa Sportu w kwocie 16.700,00 zł  

 9. Zadanie inwestycyjne Zakup urządzenia pomiarowego wody w korycie Parchala zostaje 

zastąpione zadaniem Modernizacja SPC1 i zwiększa się wartość tego zadania o kwotę 

4.300,00 zł  

10. Zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki na naprawę i remont przepustów i dróg 

gminnych –w rozdziale Drogi publiczne gminne  

11. Zwiększą się o kwotę 850, 00 zł wydatki w rozdziale Pozostała działalność na 

zagospodarowanie działki w Mniszkowie  

12. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000,00 zł na 

materiały na remonty i o kwotę 5.000,00 zł na dopłaty do utrzymania części wspólnych 

nieruchomości  

13. Zwiększa się wydatki w rozdziale Rady gmin o kwotę 3.500,00 zł na zakup sprzętu do 

prowadzenia transmisji z obrad Rady gminy (i o kwotę 3.000,00 zł na realizacje tych 

transmisji 

14. Zwiększa się wydatki w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 6.267,61 zł na umowy zlecenia 

o kwotę 5.000,00 zł na opłaty pocztowe  

15. Zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł wydatki bieżące na energie w rozdziale Gospodarka 

ściekowa i ochrona wód  

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 7.000,00 zł 

na zakup energii elektrycznej o kwotę 3.500,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego 

oraz o kwotę 4.400.47 zł na zakup lamp  

17. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 2.000,0 zł wydatki na zakup energii 

elektrycznej.  

18. W związku z zebraniem sołeckim Sołectwa Janowice Wielkie i podjętą uchwała zmienia się zadanie 

zakup defibrylatora OSP na Dofinansowanie działalności statutowej OSP w Janowicach Wielkich w 

kwocie 3.216,82 zł.  

19. W związku z pismem Kierownika GOPS dokonuje się przesunięcia kwoty 1.326,00 zł 

z zasiłków okresowych i celowych na stypendia dla uczniów  

Otwarcie dyskusji  

Radna Anna Skotarek opuściła sale obrad 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota, - pkt. 14 co to sa za umowy 

zlecenia. Odp. Skarbnik – jest ta zastępstwo za Panią, K. Praczyk. Odp. Wójt – na starcie 

mieliśmy nie doszacowane teraz mamy 3tys. zł ( umowy zlecenia) pracownika 

technicznego pod nieobecność dwóch pracowników na L-4. Również zwiększamy umowy 

zlecenia żeby wykonywać gro pracy.  

 



Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – w tym samym punkcie  

5000, 00 zł na opłaty pocztowe. Odp. Wójt - -sama wysyłka informacji o zmianie stawek 

za śmieci.  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota – czy jest planowane 

zatrudnienie do roznoszenia poczty. Odp. Wójt - szukamy, ale ludzie nie chcą. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak – Halota, - pkt, 16. Czego to dotyczy. 

Odp. Skarbnik – sa to lampy ( oprawy) na oczyszczalnie i róg Matejki Odp. Wójt - przy 

ul Kolejowej będziemy musieli wkopać kabel ( tam przy samym tunelu) 

Radna Iwona Niedźwiedzińska, - pkt 10 zwiększa się 8.000,00 zł wydatki na naprawę i 

remont przepustów i dróg. Czy mogę sobie zapisać, że droga dojazdowa do Pana 

Soleckiego będzie z tych pieniędzy pokryta? Odp. Wójt – unikałbym takiej notatki, 

ponieważ są to pieniądze, które z tyłu głowy mamy również budowę tych nieszczęsnych 

przystanków na żądanie? Jeżeli nie uda się z powiatem, że zrobimy to, bezkosztowe to 

chcielibyśmy spróbować te przystanki zrobić i wbudować rury przepustowe i odbudować 

przyczółki tych rur. Jest konieczność wykonania przepustu na drodze gminnej – Komarno 

132. Stąd mówię, że unikałbym zerojedynkowego zapisanie, że z tych pieniędzy będzie 

zrobiona tamta droga. Jeżeli będę miał wybrać bezpieczeństwo i konieczności 

wybudowania przystanków na żądanie albo zrobienia przepustu pod drogą i uniknięcia 

zalewania no to w tej kolejności droga, o której Pani mówi byłaby na trzecim miejscu. 

Jeżeli uda się zrobić tak, że nie będziemy musieli ponosić kosztów na budowę tych ( 

peronów) przy przystankach na żądanie to wtedy będziemy można tymi pieniędzmi 

rozporządzać w sposób inny chociażby droga, o której dzisiaj rozmawiamy. Pyt. I. 

Niedźwiedzińska - dlaczego pytam czy mogę sobie zapisać. W temacie, kiedy 

poruszaliśmy sprawę Pana Sołeckiego wspomniał Pan, ze jak szanowna rada będzie na tyle 

przychylna, że przekaże te środki będzie kupiony tam grys itd. Odp. Wójt – natomiast 

doprecyzowujemy w ramach omawiania propozycji uchwały ze zmianami w budżecie z 

doprecyzowanym pytaniem, co mamy w zamyśle i jaki potrzeby najważniejsze po przez 

Urząd są brane pod uwagę.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - rozumie, że to 8 000, 00 zł jest n a 

przyszłości to jeszcze nie zostało wykorzystane ani nic zrobione do tej pory. Odp. Wójt – 

jest to kropla w morzu 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - 850 zł na zagospodarowanie działki 

w Mniszkowie to, co to było. Odp. Wójt – Pani sołtys z Mniszkowa po zaakceptowaniu 

funduszy sołeckich i pieniążków, które udało się nazbierać na ten cel na „Janowiankach” 

zwróciła się z prośbą, bo tyle jej brakuje na zapłacenie za wiatę, która została wykonana i 

prace zostały wykonane.. W końcu po kilku latach oczekiwania na teren przestrzeni 

publicznej sołectwie Mniszków. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - odnośnie sprzętu do Rady Gminy to 

już na nową kadencje, bo będzie obowiązek nagrywania i transmisji z sesji. Odp. Skarbnik 

– tak. Pyt. P. Pawłowicz – czy jest już pomysł jak to będzie transmitowane. Odp. 

Skarbnik – albo będziemy musieli podpisać umowę z telewizją albo umowę z kamerzystą. 

W planie jest zamontowanie kamery, która będzie wisiała w koncie i będzie obejmowała 

całe pomieszczenie. Albo zrobimy mównicę do wystąpień. Odp. Wójt – z tego, co 

inwestycyjnie i w obsłudze około 1 000, 00 zł za obsługę posiedzeń rady + 3 500, 00 zł za 



kamerę i mikrofony, które byłby wstanie to ogarniać i aby to szło przez łącze internetowe, 

aby całość sprostać wymogom stawianym przez ustawodawcę.  Nie zakładamy, ze to 

wydarzy się już w listopadzie. Natomiast dobrze jest, aby to było zaplanowane i myślę, że 

większość rad szczególnie w tym kierunku gdzieś w grudniu, styczniu zacznie to w ten 

sposób realizować.  

Odp. Skarbnik - dla radnego Stanisława Tatarzyna - 3282 

Radny Dariusz Podkański - pkt. 9 Zadanie inwestycyjne Zakup urządzenia pomiarowego 

wody w korycie Parchala zostaje zastąpione zadaniem Modernizacja SPC1. Co to jest 

SPC?1. Odp. Skarbnik - stacja podniesienia ciśnienia? 

Radna Dariusz Podkański - jeżeli będą zwiększone opady -21.06.br. radny Lesiński to 

wzrasta ilość ścieków a teraz jak by la taka susza jak to się teraz ma do. Odp. Skarbnik – 

płacimy mniej 

Radna Iwona Niedźwiedziska – 21.06.br Wójt miał rozeznać ceny formy zewnętrznej na 

monitorowanie 14 kilometrowego odcinka w Komarnie. Czy coś jak mnie nie było była 

mowa? Odp. Wójt – tak mamy rozeznane? Okazało się żeby, kto kol wiek monitorował 

funkcjonującą sieć kanalizacyjną w Komarnie (WKO najpierw jedzie i czyści + dym) 

+zapewnienia niefunkcjonowania sieci w tym czasie. Na chwile obecna cen nie pamiętam. 

Rozpytano, co najmniej na 5-6 firmach, które mają takie urządzenia.  

Radna Iwona Niedźwiedziska, - analizę tego okresu rozliczeniowego ścieków przy 

małych opadach deszczu wykonana jest na jakiś dokumentach. Odp. Skarbnik – na 

podstawie faktur  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz przed przystąpieniem do głosowania 

poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Janowice Wielkie na 2018 rok oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 

10 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego stwierdzono –9 głosów 

„za”. głosy „przeciw’ nie wystąpiły.  i 1 głos „wstrzymuje się” ( radna Iwona 

Niedźwiedzińska). Nieobecni na sali obrad( radna A.Skotarek, P. Gołębski) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XLL/198/2018 

 

Ad.  10.2  zmiany Uchwały Rady Gminy XXXIV/166/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2018  – 

2025  

 Skarbnik Gminy Robert Gadowski, - szanowni państwo dane zaprezentowane w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 zostały opracowane przy uwzględnieniu 

dzisiejszej uchwały o wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok 

oraz założeniach ogólnych opisanych w objaśnieniach do WPF tj. 

analizy kształtowania się źródeł dochodów Gminy w ostatnich latach oraz wpływu określonych 

czynników na ich poziom,  

- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów, w tym: realny wzrost 

PKB, wzrost CIT i PIT, uwzględniające regionalne zróżnicowanie związane ze stopą 

bezrobocia, średnim wynagrodzeniem, zatrudnieniem itp.,  

- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartymi w ufp, w ustawie o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego,  



- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

- uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie ww. ustaw,  

- analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych 

tendencji rozwoju. 

- W pozycjach WPF dotyczących planu 3 kwartału i wykonania za 2017 rok przyjęto dane z 

ostatniej aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych z dnia 30 września 2017 r.  

Otwarcie dyskusji  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - mówił Pan o roku 2017. Co tak dokładnie? 

Odp. Skarbnik, - wykonanie za 2017r oraz stan na dzień dzisiejszy po tej uchwale?  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz przed przystąpieniem do głosowania poddał 

pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy XXXIV/166/2017 z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice 

Wielkie na lata 2018 – 2025 oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 10 

radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego stwierdzono  

9 głosów „za”. głosy „przeciw’ nie wystąpiły.  i 1 głos „wstrzymuje się” ( radna Iwona 

Niedźwiedzińska). Nieobecni na sali obrad( radna A.Skotarek, P. Gołębski) 

Uchwała otrzymała  

Nr XLL/199/2018 

Salę obrad opuścili ( radna Alicja Kozak- Halota, radny Remigiusz Łącki) 

 

 Ad.11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2018 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 

Pan Remigiusz Łącki – członek Komisji 

Pan Jędrzej Wasiak Poniatowski – członek Komisji 

W okresie sprawozdawczym odbyła 6 posiedzeń w tym 2 kontrole, z których sporządzono 4 

protokoły dostarczone Państwu na poprzednią sesję 

- Pierwsze posiedzenie odbyło się 23 stycznia gdzie opracowano projekt planu pracy komisji 

na rok 2018, który z poprawkami został przyjęty uchwałą przez Szanowną Radę na sesji dnia 1 

marca 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-20.03 Odbyła się kontrola poświęcona realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za 2017rok. 

Ogólnie wnioski KR za 2017r zostały z realizowane, jednak z zakresu ochrony danych 

osobowych i wniosków ze skargi na działalność wójta wypracowano dwa wnioski, które zostały 

zawarte w protokole z 43 posiedzenia KR                     - 12.04 Na posiedzeniu przeprowadzono 

ocenę realizacji wydatków ( opłat) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zakończoną jednym pozytywnym wnioskiem komisji zawartym w protokole z 

44 posiedzenia KR 

-26.04 na posiedzeniu KR zajęła się oceną realizacji wydatkowania środków finansowych 

przeznaczonych na remont obiektu GLKS- u zakończoną również jednym pozytywnym 

wnioskiem zawartym w protokole z 45 posiedzenia KR.                                                         

- 15.05 odbyło się posiedzenie poświęcone opiniowaniu wykonania budżetu za rok 2017 i 

sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium za rok 2017. 

Komisja Rewizyjna zajęła się opiniowaniem przedstawionych przez Pana Wójta i Skarbnika 

Gminy Janowice Wielkie dokumentów związanych ze sprawozdaniem finansowym, 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego 



za rok 2017. Zapoznała się również z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu.  Komisja po dokonaniu analizy powyższych dokumentów i 

uzyskaniu dodatkowych informacji pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2017. 

Ponadto sformułowała wniosek z wynikami głosowania w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Janowice Wielkie za rok 2017, który za pośrednictwem biura rady gminy 

został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu uzyskania opinii. 

Komisja Rewizyjna sporządziła również dwa projekty uchwał Rady Gminy dotyczące: 

-22.05 na posiedzeniu przeprowadzono kontrole realizacji zadań związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg po zakończeniu sezonu ( skargi mieszkańców) W wyniku kontroli 

wypracowano 3 wnioski zawarte w protokole z 46 posiedzenia KR, Jako Przewodniczący 

chciałbym podkreślić, że na trzech posiedzeniach poza moją osobą był tylko jeden członek KR 

(pan Remigiusz Łącki), na dwóch posiedzeniach był trzyosobowy skład i na jednej pełny skład 

komisji. Oprócz tego we wrześniu przeprowadzono dwie kontrole, z których oficjalnych 

protokołu nie posiadam są na etapie złożenia. Mam obecnie w formie roboczej, które również 

mogę przedstawić. 

-06.09. 2018r. - Ocena sprzedaży mienia gminnego w bieżącym roku oraz 2017r. Kontrola 

kosztów związanych z zadłużeniem w PWiK „ Wodnik” i realizacja porozumień z tym 

związanego. Członkowie Komisji Rewizyjnej: Stanisław Tatarzyn – Przewodniczący Komisji 

rewizyjnej Remigiusz Łącki – członek Komisji Rewizyjnej W posiedzeniu udział wzięli: Wójt 

Gminy Janowice Wielkie Pan Kamil Kowalski, Skarbnik Gminy Janowice Wielkie Pan Robert 

Gudowski, Podinspektor ds. gospodarowania mieniem gminy Emilia Parzygnat Posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się od informacji pani podinspektor Emilii Parzygnat na temat 

sprzedaży mienia gminnego w latach 2015-2016. Dodatkowo została przedstawiona sprzedaż 

mienia w bieżącym okresie 2017 roku.    Przedstawiła nam tabele, że na koniec: zbyto łącznie 

20 nieruchomości w tym 9 lokali mieszkalnych 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 14.273 

m2, za kwotę 597.046,40 zł. Wartość sprzedaży 1 z nieruchomości została w rokowaniach 

rozłożona na raty, przy czym zrealizowana już wpłata wyniosła 224.000,00 zł natomiast 

pozostała kwota 121.000,00 zł została rozłożona na równe raty z terminem płatności ostatniej 

do dnia 31.12.2021 r.          

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zbyto 9 lokali mieszkalnych. Kwota 

przychodu z tego tytułu wyniosła 9 273, 05 zł, z czego 1 881, 38 zł stanowiła cena gruntu pod 

budynkami, natomiast 7 391, 67 zł cena lokali. Na dzień 31.12.2017 r. sprzedano gruntów o 

łącznej powierzchni równej po zaokrągleniu 1, 4272 ha. Na dzień 31.12.2017 r. przyjęto 

gruntów o łącznej powierzchni równej 0, 2361 ha. Przychód ze sprzedaży gruntów i lokali 

mieszkalnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 606.319,45 zł, w tym przychód ze sprzedaży 

gruntów – 597.046,40 a ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 9.273,05 zł. 30 czerwca bieżącego 

roku zbyto w trybie przetargowym jedną nieruchomość gruntową o powierzchni 2.923,00 m2, 

za kwotę 35.251,00 zł. W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 

r. zbyto 4 lokale, w tym 3 mieszkalne i 1 gospodarczo-magazynowy. Kwota przychodu z tego 

tytułu wyniosła 100.178,87 zł, z czego 36.967,10 zł stanowiła cena gruntu pod budynkami, 

natomiast 63.211,77 zł cena lokali. Wartość sprzedaży 2 ze zbytych nieruchomości została w 

rokowaniach rozłożona na raty, przy czym zrealizowana już wpłata wyniosła 5.175,36 zł 

natomiast pozostała kwota 37.200,00zł została rozłożona na równe raty z terminem płatności 

ostatniej do dnia 30.09.2023 r. Koszty związane z zadłużeniem w PWiK „ Wodnik” i realizacja 

porozumień z tym związanego. Informacje na temat przedstawił Skarbnik Gminy pan Robert 

Gudowski. Koszty sądowe obsługi spraw z powództwa „Wodnik” Sp. z o.o. za lata 2016-2017 

są następujące: - obsługa kancelarii Masiota i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska z 

Poznania – 7659, 35 zł (koszty obsługi, zwroty dojazdu na rozprawy, opłaty skarbowe), w tym 



w 2016 r. 8, 40 zł, pozostała kwota w 2017 r.; - koszty opłat sądowych od apelacji: w 2016 r.: 

37633 zł, w 2017 r.: 4465 zł; - zasądzony zwrot kosztów sądowych i procesowych dla 

„Wodnik” Sp. z o.o.: 94561 zł w 2017 r., brak kosztów sądowych i procesowych w 2016 r. 

Szacunkowy koszt odsetek od rat porozumienia z „Wodnik” Sp. z o.o. planowanych od sierpnia 

2017 r. wynosi: w roku 2017: 6311 zł, w roku 2018: 38950 zł, w roku 2019: 72682 zł, w roku 

2020: 49200 zł.  Dnia 26 czerwca 2017r Gmina Janowice Wielkie zawarła ugodę z 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „ Wodnik” na mocy, której zobowiązała się 

spłacić zadłużenie w łącznej wysokości 1.738233,75 zł. Do protokołu dołączono, jako 

załączniki: Kopie ugody zawartej z PWiK „ Wodnik” Harmonogram spłat zadłużenia.  Historia 

rachunku dokonanych wpłat rat zadłużenia.   Wysokość raty - pierwsze koszty sądowe 94 561, 

00 odsetki naliczone na dzień 30.04.2017r. 211 793, 09. Nota odsetkowa jedna 11 142, 28 a 

druga 903.58  i pierwsza wpłata, która została dokonana 318 399,95.Pozostałe raty miesięczne  

40 000,00.   

Drugi protokół jest z dnia 11.09.2018r. Jest to protokół 49 w sprawie Kontrola interpretacji, 

skarg i wniosków. Członkowie Komisji Rewizyjnej: Stanisław Tatarzyn – Przewodniczący 

Komisji rewizyjnej, Remigiusz Łącki – członek Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja – członek 

Komisji Rewizyjnej W posiedzeniu udział wzięli Wójt Gminy Janowice Wielkie Pan Kamil 

Kowalski, Sekretarz Gminy Janowice Wielkie Pan Miłosz Kamiński. Rozpoczęcie posiedzenia 

godz.9.00 Informację na temat przedstawił Pan Sekretarz.  

Do Wójta Gminy Janowice Wielkie w bieżącym roku do czasu posiedzenia komisji wpłynęło 

46 wniosków i interpelacji. Nie wpłynęła żadna skarga.  Wszystkie złożone były przez radnych 

Gminy Janowice Wielkie. Zdecydowana większość wniosków i interpretacji wpłynęła w czasie 

odbywających się sesjach Rady Gminy Janowice Wielkie Komisja sprawdziła je pod kątem 

terminowości odpowiedzi – wszystkie odpowiedzi były udzielone w terminie 14 dni. Realizacja 

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 posiadanych środków. W związku z tym nie 

zostały one w pełni zrealizowane, a niektóre zostały przesunięte w czasie.(  min. przystanek) 

Na 46 wniosków i interpelacji złożonych przez radnych odpowiedź w formie wyjaśnienia 

uzyskało 27 pism, a w formie interwencji bliższej lub przesuniętej w czasie 19. Komisja 

Rewizyjna przeglądając niektóre wnioski i interpretacje nie zauważyła pisemnych reakcji na 

udzielone odpowiedzi przez Wójta Gminy Janowice Wielkie. Informacje na temat interpelacji 

i wniosków złożonych w 2018r. do dnia posiedzenia Komisji Rewizyjnej: liczba wniosków 21, 

liczba interpretacji 25. 

wnioski i interpretacje składane przez radnych: 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- 12 interpelacji 

Radny Remigiusz Łącki – 2 wnioski 

Radny Jan Popławski– 4 interpelacje, 3 wnioski 

Radny Piotr Gołębski - 4 interpelacje, 1 wniosek 

Wiceprzewodnicząca rady Gmin Alicja Kozak Halota – 1 interpelacja (wspólna z Radną Anną 

Skotarek), 5 wniosków 

Radna Anna Skotarek – 2 interpelacje ( w tym jedna wspólna z Radną Alicją Kozak), 5 

wniosków 

Radna Iwona Niedźwiedziska – 1 interpelacja, 4 wnioski 

Radny Ryszard Sobolewski- 1 wniosek 



Radny Dariusz Podkański- 1 interpelacja 

Zakończenie posiedzenia zakończono o godz. 11.45. Komisja nie wnosi zastrzeżeń, co do 

zakresu działań Wójta. 

Otwarcie dyskusje 

Radna Iwona Niedźwiedziska, – kiedy protokoły będą w biurze Rady Gminy. Odp. S. 

Tatarzyn – protokoły zostaną jutro.  

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - mam pytanie. W międzyczasie 

rozpatrywaliśmy skargę Pana Soleckiego a nie usłyszałem nic na ten temat.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Tatarzyn - skarga Pana Soleckiego 

rozpatrywana była w 2017 roku jest to protokół z 41 posiedzenia KR Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich z dnia 12.12.2017 realizacja skarg i wniosków za rok 2017. Skarga Pana 

Włodzimierza Soleckiego na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie Wnioski KR: ( skarga 

na wójta) 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. Oprócz tej drogi zrobiliśmy 

przegląd dróg pozostałych. Uwzględniając sytuację finansową Gminy, prowadzenie działań 

naprawczych wymaga ustalenia odpowiednich priorytetów z uwzględnieniem powyższych 

kwestii.  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.  

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. Udzielona informacja: Urząd postara się wypracować listę priorytetów 

naprawczych ulic na terenie gminy. Podjęto działania mające na celu poprawienie stanu rowu 

odwadniającego na drodze gminnej w części zlokalizowanej przy połączeniu z drogą 

powiatową. Dalsze prace będą prowadzone w okresie wiosenno- letnim. Wysłano pismo z UG 

do właściciela posesji sąsiadującej z posesją skarżącego – na chwilę obecną brak odpowiedzi. 

Komisja Rewizyjna częściowo przyjmuje realizacje wniosków i jednocześnie zobowiązuje 

Wójta do prowadzenia dalszych czynności w nich zawartych.     

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - wprowadzenie atrakcyjnej opłaty 

targowej przynosi wymierne korzyści, należy, więc rozważyć możliwość wytypowania 

dodatkowych miejsc ma gacących przyciągnąć potencjalne osoby prowadzące tego typu 

działalności. ( protokołu nr 43) Urząd Gminy na razie nie widzi potrzeb wytypowania nowych 

miejsc do handlu obwoźnego, ponieważ liczba chętnych nie wzrasta, mimo atrakcyjnej opłaty 

targowej.  Miejsca wykorzystywane obecnie są wystarczające i nie powodują uciążliwości dla 

mieszkańców. A teraz widzimy odnośnie kontroli i ściągania opłaty targowej. Kolejne pytanie 

chodzi o kontrole zabezpieczenia w Urzędzie Gminy ( ochrona danych osobowych) KR oceniła, 

że na chwilę obecną żaden wniosek nie został zrealizowany, procedury nie zostały wdrożone ( 

za wyjątkiem udzielania informacji o stosowanych zabezpieczeniach i projektu zarządzenia dot. 

polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym). Ustawa o 

ochronie danych osobowych obowiązuje od 1997roku i nakłada szereg obowiązków min. na 

samorządy terytorialne, które muszą przystosować się do spełnienia jej wymogów. 

Rozporządzenie UE dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) wchodzi w życie 25 

maja 2018roku i nakłada dodatkowe obowiązki zaostrzające wymagania dotyczące ochronę 

danych osobowych. W związku z tym mam pytanie do Pana Wójta.Czy pracownicy Urzędu 

Gminy zostali przeszkoleni w tym zakresie RODO? Odp. Wójt – tak pracownicy zostali 



przeszkoleni? Mamy inspektora ds. RODO. Inspektor jest po pierwszym przeglądzie naszego 

Urzędu z pierwszymi wnioskami. W miarę posiadanych środków wdrażamy nie tylko to, co 

mają pracownicy wiedzieć i robić, ale też dostosowywania szaf i wszystkich stanowisk pracy.  

Najważniejsze miejsce to sekretariat już posiada zabezpieczenie zgodnie z wymogami. Ostatnia 

ocena z przeglądu była pozytywna ze wskazaniem rzeczy, które mamy jeszcze do uzupełnienia. 

Głównie chodzi o zabezpieczenie samych dokumentów przechowywanych w poszczególnych 

pokojach. 

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - a drugie pytanie, udzielona informacja 

ze strony Urzędu. Chodzi o hasła dostępowe do programów zostały pozakładane i znają je tylko 

pracownicy-.Aktualnie gromadzi się je w zamkniętych kopertach i deponujemy na ręce Pana 

Sekretarza potem do sejfu.  Odp. Wójt - są zabezpieczone za drzwiami przeciwpożarowymi z 

podwójnym zamkiem i deponowane są w sejfie.  

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - czy one są deponowane, co dziennie 

Od. Wójt – nie ma takiej potrzeby, ponieważ nie codziennie zmieniane są hasła. Jeżeli chodzi 

o klucze do wszystkich pomieszczeń to jest szafka do wieszania poszczególnych kluczy ( jeden 

komplet) w odpowiednim miejscu. Mamy również zdeponowane hasła informatyka do 

wszelkich dostępów do kopii zapasowych wszystko w szafie pancernej. Cały serwer też jest w 

specjalnej szafie przeniesiony jest w bezpieczne miejsce.  

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - ostatnie pytanie dotyczące tych 

zabezpieczeń.Licencję na program antywirusowy ESED- NOD ( licencja odnowiona do roku 

2022r) czy to w każdym komputerze czy tylko dla wybranych.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski -. Nie wiem. Tak się składa, że nasz informatyk zarówno jest 

inspektorem do spraw RODO. W chwili obecnej nie umie powiedzieć muszę zapytać 

informatyka. Pyt. P. Pawłowicz – bardzo bym prosił o taką odpowiedź jak to wygląda czy sa 

zabezpieczone wszystkie komputery w program antywirusowy.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - podziękował Przewodniczącemu 

Komisji Rewizyjnej i członkom komisji za przedstawienie sprawozdania za rok 2018r. 

Ad. 12. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz-, jeżeli ode mnie to na pewno jeszcze będę 

chciał zwołać jeszcze jedną sesję podsumowującą naszą kadencje 2014-2018 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - cały czas byliście państwo proszeni o współpracę nad 

podjęciem uchwały w sprawie statutu. Wygląda na to, że projekt uchwały zostanie już poddany 

nowej radzie. 

Skarbnik Gminy Robert, Gudowski - ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że czekam na 

rozliczenie i mogę przedstawić projekt uchwały o zmianach w budżecie gminy na 2018r. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Ad. 13. Przyjęcie protokołu z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Janowice Wielkie 

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

protokołu z XL sesji Rady Gminy zechce podnieść rękę. Oznajmił, że w czasie głosowania na 

sali obrad obecnych jest 8 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 8 radnych, 6 głosów „za” 2 głos ‘’wstrzymuje się’’ ( radna, I. Niedźwiedzińska, S. 

Przedwojewska) głosy „ przeciw” nie wystąpiły ( radny R. Łącki, P. Gołębski, A. Skotarek, A. 

Kozak -Halota nieobecny na sali obrad)  

Ad.14. Zamknięcie XLI 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 15: 45 dokonał zamknięcia XLI 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. 

 

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  

 

 
 

 


