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PROTOKÓŁ Nr XX /2012 

XX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 13 listopada 2012 roku ( wtorek ) 

godz. 10
00 

 

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

Janowicach Wielkich pod przewodnictwem Szymona Młodzińskiego - Przewodniczącego 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2 a. W sesji Rady Gminy na stan 15 

radnych udział wzięło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. Po 

stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał o godz. 10
00

 

otwarcia XX sesji Rady Gminy. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, Wójta 

Janowic Wielkich, Skarbnika Gminy, Mecenasa, sołtysów i mieszkańców gminy 

Janowice Wielkie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przedstawił porządek obrad, który 

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

projektami uchwał w następującym brzmieniu: 

 
1.  Otwarcie XX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

2.  Stwierdzenie quorum. 

3.  Informacja o podjętych uchwałach na XIX  sesji Rady Gminy. 

4.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w 

     okresie międzysesyjnym. 

5.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w 2012 r. 

7.  Podjecie uchwał : 

1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

2. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

             3. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2007 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31   

                 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa.  

             4. w sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21   

                 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz  

                 wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

        5. w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  

            na rzecz ich najemców.  

       6. w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych na  

           rzecz ich najemców. 

       7. w sprawie podziału gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia  

           ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

       8.  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Janowice Wielkie z  

            organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

            pożytku publicznego na rok 2013.  

8. Interpelacje, wnioski i zapytania. Informacja o odpowiedziach na interpelacje i wnioski 

składane na poprzedniej sesji Rady Gminy, odpowiedzi na bieżące zapytania. 

9. Sprawy różne. 

10.Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

11.Przyjecie protokołu z XIX sesji Rady Gminy. 

12.Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.                                
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -  zwrócił  się z zapytaniem czy ktoś 

wnosi uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku obrad. 

 

Sekretarz Miłosz Kamiński – Chciałbym złożyć wniosek o rozszerzenie porządku obrad o 

dodanie w pkt 8 podjęcie uchwał  podpkt 9 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy Janowice Wielkie na 2012 rok 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – przystępujemy do głosowania nad 

wnioskiem złożonym przez Sekretarza w sprawie rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy 

pkt. W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 13 głosów „za” , głosy 

„przeciw” i głosy „ wstrzymuje się ” nie wystąpiły  

 

Ad.3  

Informacja o podjętych uchwałach na XIX sesji Rady Gminy 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Michał Poleszko przedstawił informację o 

podjętych uchwałach na XVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 września 2012  

tj: 

 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

 Nr XIX/123/2012  -   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice   

                                     Wielkie na 2012 rok 

 

 Nr XIX/124/2012 -     w sprawie pomnika przyrody: Buk Pospolity / Fagus Sylvatika/,  

                                     Wiąz górski / Ulmus Glabra/- w Janowicach Wielkich dz. nr  

                                     776/54 

 

 Nr XIX/125/2012 -     w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa  

                                     Komarno w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości  

                                     Chałupy-stanowiącej część wsi Komarno 

 
     Nr XIX/126/2012 -     w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Janowice Wielkie 

 

     Nr XIX/127/2012 -    w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze,  

                                         ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  

                                         każdym okręgu. 

     

     Nr XIX/128/2012 -   w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla  

                                        Gminy Janowice Wielkie na lata 2012-2015 z perspektywą do roku  

                                        2019”. 

 

Łącznie Rada Gminna XIX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich podjęła 6 uchwał. 

 

 

Ad.4 

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

w okresie międzysesyjnym. od 27 września 2012 do 13 listopada 2012 r. 
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – przedstawił informacje o pismach , 

które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnej wskazując ,że : 

 
1. 2.10.2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przesłał odpis 

postanowienia z dn. 26.09.2012 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie umorzenia 

postępowania sądowo-administracyjnego w przedmiocie obniżenia wysokości 

wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego. W uzasadnieniu 

wskazano, że na sesji 28.06.2012 Rada Gminy Janowice Wielkie podjęła uchwałę nr 

XVII/118/2012 uchylającą zaskarżoną uchwałę i uwzględnił zarzuty sformułowane w 

skardze. Skargę oczywiście skierował Wojewoda Dolnośląski. 

2. 19.10.2012 r. Rada Gminy otrzymała rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Dolnośląskiego stwierdzające nieważność § 3 uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie 

z dnia 27.09.2012 r. nr XIX/ 127/2012 w sprawie podziału Gminy Janowice na okręgi 

wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych w danym okręgu. W § 3 

uchwały stwierdza się, że na uchwałę przysługuje wyborcom prawo wniesienia skargi 

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

uchwały do publicznej wiadomości. 

3. 15-16.10.2012 r. Rada Gminy otrzymała odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i 

zapytania radnych. 

4. 20.10.2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze przesłał do radnych 

informację, że dokonał on analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych 

za 2011 r. wg stanu na 31.12.2011 r. Stwierdzono nieprawidłowości szczególnie 

materialne należy wyjaśnić w Urzędzie Skarbowym do 30.11.2012 r.  

5. 9.10.2012 r. Wojewoda Dolnośląski przesłał sprawozdanie z analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych Wojewodzie Dolnośląskiemu za rok 2011. Te dwa pisma 

omówimy szerzej w pkt 10 porządku obrad. 

 

Ad.5 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.  
 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie 

międzysesyjnym od 27 września 2012 do 12 listopada 2012  

 

Finanse: 

- przygotowanie projektu budżetu do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej do 15  

  listopada. 

- wpływ ostatniego uznania za kanalizację: spłacona prawie w całości firma INKOBUD, linia  

   kredytowa zmniejszona do 0,5 mln zł, do 15 XI wpłyną pieniądze z firmy WODNIK za  

   wodociąg – 290 tys. netto 

- podsumowanie programu oszczędnościowego   

 

Przetargi: 

- odśnieżanie gminy: AJM Gawłowski z Jawora za ok. 295 tys. ( 35% drożej niż poprzednik  

  w 2010 r., który rozwiązał umowę z gminą przed nowym sezonem), 

- odbudowa Radomierza: jedna oferta – SPRD: 1789 tys. zł, odbudowa Trzcińska: jedna  

  oferta – SPRD: ok. 1300 tys. zł – firma odmówiła podpisanie umowy ze wskazaną przez  

  siebie ceną i spowodowała konieczność rozpisania ponownej procedury, 

- odbudowa Komarna: jedna oferta – INKOBUD za ok. 518 tys. zł – realizacja kończy się bez  

  przeszkód, 
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- ponowny przetarg na odbudowę Trzcińska: - 6 ofert – JPRD za 935 tys. zł – cała odbudowa 

Komarna i Trzcińska w oparciu o 100 % dofinansowania rządowego do usuwania skutków 

powodzi (bez uwzględnienia kosztów przygotowawczych i nadzoru),  

 

Sprawy nieruchomości i gospodarcze: 

- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych 

- wykazy nieruchomości do sprzedaży: 2 lokale i 7 działek, przetargi planowane na 10  

  grudnia 

- nadanie numeru nieruchomości Polna 1 w Janowicach Wielkich ( nowa ulica) 

- wymiana sieci wodociągowej przy ul. 1 Maja 39-42 ok. 50 mb, przy udziale finansowym  

  wspólnoty mieszkaniowej 1 Maja 43 

- 3 budynki komunalne w Komarnie: wpięcie do sieci wod.-kan. 

- rozliczenie centralnego ogrzewania budynków w Janowicach Wielkich przy ul. Partyzantów  

  6A i w Radomierzu nr 55 

- zakończenie programu usuwania azbestu ( 17 gospodarstw domowych i rolnych) – koszt  

  gminy ok. 800 zł 

- pismo do powiatowych działaczy samorządowych i zapewnienie z Rady Powiatu :  

  odbudowa popowodziowa gminy nastąpi w 2013 r. 

- remont przepustu przy ul. Robotniczej 7 

- atak zimy 27.10 – usługa ad hoc Piotr Gołębski (ok. 2,5 tys.zł) plus firma WojMag z  

  Komarna 

- 4 awarie sieci wodociągowej 

- 1 ujawniony przypadek nielegalnego zrzutu szamba do sieci w Komarnie ( interwencja z  

  udziałem policji) 

- porządki jesienne, w tym na terenie cmentarza i tablic pamiątkowych 

- usiłowanie kradzieży komputera w świetlicy „Rudawy”: nagranie na monitoringu i 

zgłoszone na policję 

 

Zagospodarowanie przestrzenne: 

- udział w uruchomionej procedurze w celu ustanowienia obszaru natura 2000 „Rudawy  

  Janowickie” 

- 4 decyzje o warunkach zabudowy ( w tym mini browar) 

- 1 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (mała elektrownia przy paszarni) 

- poprawki urzędu gminy do projektu studium, studium będzie ok. 20 listopada, następnie  

  komisja urbanistyczna i wyłożenie projektu do uwag 

- weryfikacja nazw topograficzno-fizjograficznych dla GUDiK 

 

Sprawy społeczne: 

- 2 decyzje o zasiłkach losowych na cele edukacyjne w związku z powodzią ( w sumie 5  

  dzieci i łącznie 5 tys. zł ze środków zewnętrznych) 

- 39 osób objętych dożywianiem ( w tym 37 uczniów), 127 osób korzystających z banku  

  żywności, wniosek o ubezwłasnowolnienie 2 osób z powodu niemożności kierowania  

  swoimi sprawami ( starsze małżeństwo z Janowic Wielkich) i 1 osoba zgłoszona do  

  umieszczenia w DPS ( mieszkanka Miedzianki w starszym wieku), 6 osób skierowanych na   

  leczenie odwykowe alkoholowe 

- 1 osoba wymeldowana decyzją administracyjną  

 

Oświata: 

- obchody Dnia Niepodległości: w kościele, szkole i świetlicy janowickiej 

- Dzień Edukacji Narodowej w szkole i przedszkolu: nagroda Wójta dla pani v-ce dyrektor  
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  M. Smektały 

 

Promocja Gminy: 

- wieża w Radomierzu: przechodzimy do tablic i oznaczeń w alfabecie Braille’a 

- kampania „Mam w sobie Ducha Gór” Starostwa Powiatowego 

- strona internetowa GOPS, strona internetowa Trzcińsko 

 

Kontrole: 
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dotycząca inwestycji w Komarnie i  

  Radomierzu 

- Starostwo Powiatowe dotyczące usuwania azbestu 

 

Wizyty  spotkania: 

- 66 gości na umówionych spotkaniach, plus około 30 osób na bieżąco 

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej dotyczy Janówki, REGIOPLAN dot. planów  

  zagospodarowania przestrzennego, wicewojewoda dot. przedłużenia terminów odbudowy,  

  WODNIK i dr Schneider dot. inwestycji, konwent wójtów, p. Niemiec dot. małej elektrowni  

  wodnej, ks. Rudolf Zioła dot. spraw cmentarza, konferencja w Wojewódzkim Funduszu  

  Ochrony Środowiska dot. śmieci, Gminny Ośrodek Zdrowia i Szpital dot. współpracy,  

  INKOBUD dot. odbudowy, dyr. Marczak – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  

  a zwierzęta, dot. zakończenia współpracy, DEMAR dot. kotłowni szkolnej, PKS Kamienna  

  Góra dot. przewozów, spotkanie samorządowców z wiceministrem transportu w Jeleniej  

  Górze w sprawie  kolei i dróg. 

- wizyty: Piknik Rodzinny w szkole i wizytacja Sali przedszkolnej po remoncie, p. 

Gawłowski – odśnieżania, zebranie wspólnoty mieszkaniowej 1 Maja 25, SIMEKO dot. 

śmieci, EPAR dot. podatków ( u sekretarza), Dzień Niepodległości 

 

Korespondencja: 

- przychodząca: 972 

- wychodząca: 799 ( w związku z wdrożeniem e-faktury za wodę : już pierwszych 4 klientów)  

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Czy ktoś z radnych ma pytania w 

uwagi do pana Wójta odnośnie tego tematu, informacji?  
 

Radny Dariusz Górnicki – Mówił pan , że sprzedany został wodociąg za 290 tys.zł netto, 

czy jest sporządzony jakiś protokół, dokument, czy koszty związane z wybudowaniem tego 

odcinka się pokryły, są równe, czy niższe? 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Jest sporządzony protokół z negocjacji, są również wyceny 

rzeczoznawcy majątkowego. Gmina zapłaciła za ten odcinek ok. 312 tys. zł netto wg 

przetargu z 2010 r. wycena rzeczoznawcy jedna była kosztowa druga dochodowa. Kosztowa 

była na ok. 240 tys.zł , dochodowa ok. 218 tys. zł. Uważam, że cena którą udało nam się 

wynegocjować tj. 290 tys. zł netto jest dobrą ceną. Jest to cena tylko za odcinek wodociągu. 

Jeżeli chodzi o kanalizację, to dopiero jak wszyscy zostaną wpięci. Umowa na odbiór ścieków 

zostanie podpisana i dopiero wówczas będziemy mogli rozmawiać na temat sprzedaży 

odcinka kanalizacji. Nie ukrywam, że będzie ciężko, ponieważ wody bierzemy dużo mniej niż 

w roku 2010 czy 2009 kiedy gmina decydowała się na taką inwestycję taka forma 

dostarczania wody była obiecana firmie WODNIK. Zobaczymy ile będziemy odprowadzać 

ścieków.  Na pewno będzie droga negocjacyjna taka jak z wodociągiem. 
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Radny Andrzej Uss – Jaki był powód rozwiązania umowy na odśnieżanie z poprzednim 

wykonawcą? Teraz musimy znaleźć ok.60 – 70 tys. więcej i czy znajdziemy te pieniądze? 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Poprzedni wykonawca odstąpił od umowy powołując się na 

to , iż nie zapłaciliśmy jemu w terminie faktur on przez to stracił płynność finansową. Długo 

rozmawialiśmy z Mecenasem, jednak zdaniem Mecenasa byliśmy na straconej pozycji i 

podjęliśmy decyzję, że dla bezpieczeństwa mieszkańców ogłosić nowy przetarg. Nowy 

wykonawca jest tylko na rok. Kwota jest wyższa, nasz budżet obciąży ok. 30 tys. zł więcej i 

30 tys. zł więcej zapłaci powiat. Na szczęście mieścimy się w progu finansowym, który mamy 

w ramach umowy podpisaną z powiatem. 

 

Radna Bożena Dyduch – Przetarg wygrała na odśnieżanie firma z Jawora. Czy ta firma ma 

tutaj bazę, czy będziemy musieli dzwonić do Jawora w sytuacji takiej jak była ostatnio. 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Jest to firma, która gromadzi sól z piaskiem na terenie 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Radomierzu, a oprócz tego w Komarnie obsługują dużą ilość 

pól, pomagają rolnikom z Komarna utrzymywać pola w dobrej kulturze rolnej. Mają zapisane 

terminy, godziny w umowie, kiedy mają reagować, oprócz tego są firmą, która na bieżąco 

utrzymuje drogę krajową nr 3.  

 

Radna Bożena Dyduch – Ludzie w Komarnie podłączają się do kanalizacji. Jakie będą 

konsekwencje dla tych, którzy się nie podłączą?  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – W momencie kiedy był projekt przedkładany, kiedy gmina 

występowała o dofinansowanie do WFOŚ zobowiązała się, że taka a nie inna ilość budynków 

zostanie podłączona. My musimy to zrobić. Nie jestem w stanie przymusić prawnie 

podłączenia się do sieci wodociągowej o tyle jeżeli będę zmuszony to będę przymuszał 

formalno-prawnie do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej tych którzy nie sprostali 

wymogą, którzy nie mają bezodpływowego szamba, bądź ekologicznej oczyszczalni ścieków. 

Czyli tym osobą, które były ujęte w projekcie my musimy to zrealizować. Na szczęście 

musimy to zrobić do 2014 r. Zależy mi aby jak najwięcej budynków było podłączonych.  

 

Radny Marek Kusz – Moje pytanie dotyczyć będzie rozbudowy fabryki dr. Schneider w 

Radomierzu . Powstanie tam ile miejsc pracy? Jakie korzyści z tych miejsc pracy będą mieli 

mieszkańcy naszej gminy? Czy będą jakieś obwarowania ze strony gminy czy będą starali się 

o ulgi podatkowe i czy będą jakieś obwarowania, że będą musieli ileś mieszkańców naszej 

gminy zatrudnić? 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Przewidywane zatrudnienie w firmie dr Schneider to ok. 

600 miejsc pracy. Ja nie jestem w stanie i nie mogę zapisać obwarowania, że  muszą zatrudnić 

osoby z naszej gminy. To jest 600 szans na pracę. To, że pracuje ta ok. 30 osób z naszej gminy 

to nie jest tak, że nie próbowano dawać szanse innym osobom z naszego terenu. Jednakże 

dużo ludzi rezygnowało. Dr. Schneider potrzebuje dosyć specyficznych pracowników. 

Przeprowadzamy rozmowy z powiatem jeleniogórskim, kamiennogórskim, z prezesem 

specjalnej strefy ekonomicznej ma szkołę która jest w stanie otworzyć specjalne klasy, które 

będą kształcić uczniów pod kątem potrzeb dr. Schneidera. Co będzie miała gmina? Tu 

powiedziałem stanowczo prezesowi to jest zresztą zaprotokółowane w notatkach ze spotkań, 

że nie ma szans na to żeby wrócić do pomocy de mini mis na starym zakładzie. Będę 

rozmawiał z osobą prawną o tym, że jeżeli powstanie nowy żeby przez pewien czas go 

inwestorowi w ramach pomocy de mini mis ale tylko na nowej części.  
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Radna Bożena Dyduch – Bardzo cieszy to co mówił pan Wójt, że gmina wychodzi z zapaści 

finansowej. Cieszy to, że uczniowie klas pierwszych w szkole podstawowej uczą się języka 

angielskiego, kto finansuje ten język angielski?  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – To są zajęcia w ramach godzin lekcyjnych nauki języka 

obcego zamiast niemieckiego jest język angielski. To jest finansowane w ramach subwencji z 

budżetu państwa. To nie są dodatkowe zajęcia. Dodatkowe mamy zajęcia w klasach 1-3 

finansowane z programu zewnętrznego z Urzędu Marszałkowskiego. 

 

  

Ad. 6 Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej z realizacji planu kontroli w 

2012 r.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja – przedstawił protokół z posiedzenia 

komisji rewizyjnej w dniu 10.10.2012 r., gdzie tematem posiedzenia była ocena stanu 

zatrudnienia i obciążania zadaniami pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w roku 2012 oraz protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 

18.10.2012 r., gdzie tematem posiedzenia była analiza gospodarowania mieniem komunalnym 

i realizacja planów w zakresie sprzedaży mienia gminnego w roku 2012. Oba protokoły radni 

otrzymali w ustawowym terminie z materiałami do zapoznania. 

 

Radna Bożena Dyduch – Z przykrością muszę powiedzieć, że to nie są protokoły. Moim 

zdaniem Komisja Rewizyjna zlekceważyła swoje zadanie. Panowie nie wszyscy byliście w 

poprzedniej kadencji radnymi , ale Pan Czaja był i wie jak pisać protokoły. Proszę państwa 

ocena stanu zatrudnienia i obciążenie zadaniami pracowników, a gdzież tutaj jest stan 

zatrudnienia opisany? Załącznik nic nam nie mówi. To trzeba wszystko opisać w protokole. 

Ten załącznik to jest zestawienie pracowników, ale nie ma tutaj w protokole nic co jest w 

temacie. Połowa tego protokołu to jest wytłuszczone tłustym drukiem, dużym drukiem skład 

komisji. Nie rozumiem tego. Jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników to brakuje mi tutaj 

wszystkich pracowników, tzn. tutaj są pracownicy zatrudnieni na umowy stałe ale są 

pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowy, krótko terminowe do których należy inspektor 

nadzoru budowlanego w Komanie jest Pani Stelmaszyńska oraz Pan Nowacki, nie wiem na 

jakiej zasadzie jest Pan Nowacki zatrudniony skoro od każdego mieszkańca, który podłącza 

się do kanalizacji bierze 50 zł. bez żadnego pokwitowania. Następna sprawa podwyżki. W 

Urzędzie Gminy otrzymało 6 osób, to jak to jest? My radni rezygnujemy z połowy diety a 

natomiast w Urzędzie Gminy otrzymują podwyżki, brakuje mi tutaj jakieś koordynacji. 

Ponadto jeszcze jedno analiza gospodarowania mieniem komunalnym również nie ma tutaj 

żadnej analizy, a takie jest założenie. Takie protokoły to już były i podobne tematy były. Czy 

komisja rewizyjna może stawiać wniosek o zatrudnienie dodatkowej osoby, to trzeba by było 

sprawdzić. Wydaje mi się , że to nie należy do zadań komisji rewizyjnej. Następna rzecz 

komisja rewizyjna wnioskuje o uregulowanie sprawy dotyczącej opomiarowania  dostarczenia 

energii cieplnej do budynku przy ul. Partyzantów 6A . Komisja wnioskuje o uregulowanie, 

wydaje mi się, że tutaj, ponieważ jesteśmy w kryzysie finansowym powinien być termin 

podany dla wójta. My wójta rozliczamy z tego. Ja posiadam protokoły z poprzedniej kadencji. 

Te protokoły nie są przez nikogo podpisane. Jest regulamin pracy komisji. Z tych dwóch 

protokołów nic się nie dowiedziałam.  

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja – co do protokołów i podpisywania 

dużo rozmawialiśmy z panem sekretarzem na temat czy protokoły wysyłać podpisane przez 
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przewodniczącego i przez kierowników jednostek kontrolujących. Doszliśmy do wniosku, że 

będziemy wysyłać na zasadzie wersji informacyjnej dla radnych a protokoły zostaną 

podpisane i złożone w biurze Rady Gminy. Jeszcze wracając do poprzedniej sesji tam były 

podpisy komisji rewizyjnej lecz do momentu kiedy nie zostało brane pod uwagę  przesyłanie 

protokołu wersją elektroniczną. Jeżeli pani tutaj z tych protokołów nic nie może wyczytać, to 

ja już nie wiem jak je pisać bardziej przejrzyście. Pracowaliśmy po cztery godziny zakresy 

obowiązków. Zakres obowiązku danego pracownika jest to bodajże cztero stronicowy zapis. 

Przedstawiając 20 pracowników czy 17 jak to jest tutaj każdy zakres obowiązków to musiałby 

być sporządzony plik dokumentów na miarę budżetu gminy. Jest to do wglądu. Każdy 

pracownik ma zakres obowiązków, myśmy się zapoznali z tym , stwierdziliśmy, że obciążenia 

takowe są w gminie i przez to po przeniesieniach są odpowiednie do danego stanowiska. Co 

do podwyżek 6 osób owszem otrzymało, jest tu wyraźnie napisane, że otrzymało je w 

związku z dodatkowymi obciążeniami tj. przeniesieniami obciążeń danego pracownika, który 

został zwolniony na innych pracowników. Oraz podwyższenie do ustawowego minimum tz., 

że pracownik mniej zarabiał wójt podniósł wynagrodzenie do tego minimum, które mu się 

należy.  

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – Ja w sprawie protokołu analizy gospodarowania mieniem 

komunalnym, wnioskowałabym o zdjęcie waszego wniosku tzn. komisji rewizyjnej 

dotyczącego zminimalizowania sprzedaży ratalnej. Sprzedaż ratalna daje szansę dla 

mieszkańców, aby nabyli lokale w których mieszkają. Sprzedaż ratalną daje ustawa o 

gospodarce nieruchomościami. Wnioskowanie o zrezygnowanie z tej sprzedaży ratalnej ma 

skutki ujemne. W naszej gminie są ludzie o niskich dochodach i ta sprzedaż daje im 

możliwość nabycia swoich lokali. Składam wniosek o zdjęcie tego punktu odnośnie 

sprzedaży ratalnej. 

 

Radny Dariusz Podkański – Chciałem zapytać , ale nie wiem czy to jest tajemnica od kiedy 

te podwyżki były? Dla jakich pracowników i kto dostał te podwyżki? 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Nie wiem czy mówić z imienia i nazwiska. W momencie 

kiedy były zmiany stanowisk, na początku tego roku, kiedy to z-ca kierownika USC odeszła. 

Jedną osobę z księgowości przekazywaliśmy do spraw pracowniczych i ewidencji ludności. 

Związane to było z całością przebudowy urzędu. Co więcej zaraz będzie pytanie, chciałbym 

powiedzieć, że w związku z długotrwałą nieobecnością pani Nestorowicz Bogusławy w 

zeszłym miesiącu dwie osoby dostały dodatek za to , że przejęły wspólnie sprawy związane z 

Radą Gminy i działalnością gospodarczą, wydawaniem zezwoleń na alkohol itd. Nie 

zatrudniamy nikogo w związku z długotrwałą niedyspozycją pani Bogusi. Udaje nam się to w 

ramach pracowników urzędu realizować. Ponieważ obciążenia związane z panią Bogusią 

przejęte są przez ZUS uznałem, że jest bardzo rzeczą w porządku i należną dwóm pracownicą 

dać takie 400 zł dodatkowych pieniążków. To nie są podwyżki które ktoś wyprosił, ktoś 

dostał, takich w urzędzie nie było. Były tylko podwyżki związane z przejęciem dodatkowych 

obowiązków.  

 

Radny Andrzej Uss – Kto przejął te obowiązki po pani Bogusi, żeby mieszkańcy teraz 

wiedzieli do kogo się teraz udawać?  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Całość tematu związana z pracami Rady Gminy jest pani 

Kinga Rożko , a całość tematu związana z działalnością gospodarczą jest pani Anita 

Pawłowicz. Mieszkańcy wiedzą i wszystko informowani są na bieżąco.  
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Ja chciałem dodać, że bardzo dobrze 

tą funkcję koordynatora z ramienia wójta sprawuje pan Sekretarz Gminy i naprawdę jest to 

praca wzorcowa.  

 

Radny Marek Kusz -  Wracając do uwag pani Bożeny chciałem sprostować z tymi 

protokołami nie prowadziliśmy szczegółowych protokołów taki jaki odbywa się na sesji Rady 

Gminy , bo nikt tego nie spisuje, ale dysponujemy nagraniami , plikami. Jeżeli pani Bożena 

jest zainteresowana, możemy taki plik nagrania udostępnić. Wówczas dowie się pani więcej 

mało tego może uczestniczyć w posiedzeniach. W protokole zostało zawarte to co jest 

najsensowniejsze.  

 

Radna Bożena Dyduch – Ja w dalszym ciągu podtrzymuję to co mówiłam na początku. My 

radni otrzymując materiały musimy wiedzieć to co jest najważniejsze. Proszę napisać, który 

pracownik jest obciążony najbardziej, a który mniej. Proszę z takiej analizy wyciągnąć jakieś 

wnioski, a tego nie ma. Ja nie mówię tego, żeby kogoś obrazić, tylko po to, żeby na 

przyszłość było lepiej.  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Ja chciałem tylko jedną rzecz do wniosku . To co mówiła 

pani Niedźwiedzińska o sprzedaży ratalnej. Każdy mieszkaniec przychodząc do mnie , chcąc 

kupić mieszkanie oni pytają jakie warunki sprzedaży. Mimo, że ustawa na nas narzuca 

sprzedaż ratalną, ja jednak pytam jeszcze , a może jednak całość i będziecie mieli mieszkanie 

bez wpisów hipotecznych. Zawsze taka rozmowa jest. Wierzcie mi państwo, że tylko raz taka 

rozmowa przyniosła skutek.  

 

Radny Dariusz Podkański – Jaki jest problem z opomiarowaniem budynku przy ul. 

Patyzantów 6A? Bo to już nie pierwszy raz jest na ten temat dyskusja. 

   

Wójt Gminy Kamil Kowalski – W momencie sprzedaży tych lokali w akcie notarialnym był 

zapis o służebności przesyłu energii cieplnej. Zrzuciło to na nas obowiązek dostarczenia 

energii cieplnej z budynku z kotłowni szkolnej. W momencie sprzedaży lokali powstała 

wspólnota, której oni nie zawiązali, nie wybrali zarządu. Muszą zawiązać wspólnotę. Dla 

urzędu są wspólnotą i musimy rozwiązać. Koszty ogrzewania są ogromne.  

 

Radny Bogdan Kamiński – wycena stawek za ogrzewanie ostatnie jest sprzed dwóch lat. 

Uważam, żeby przy wyjściu tej rury opomiarować, żeby było to sprawiedliwe. 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – I do tego będę dążył, żebyście powołali wspólnotę i 

uregulowali to sobie. 

 

Mecenas Janusz Konkol – Jest to bardzo nietypowe rozwiązanie. Tutaj zastosowano 

mechanizm służebności gruntowej. Służebność ustanowiona została, nie na rzecz 

poszczególnych lokali tylko na rzecz całej nieruchomości. W mojej ocenie wygląda to tak, że 

gmina może opomiarować rurę na wejściu do budynku. Na dobrą sprawę gminy nie obchodzi 

jaki jest podział w budynku i jak oni będą się rozliczać, ponieważ właściciele poszczególnych 

lokali są solidarnie odpowiedzialni za tą nieruchomość. Zastrzeżenie w akcie notarialnym jest 

taka , że jest to służebność odpłatna.  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – W zeszłym roku robiliśmy przymiarki zamontowane takiego 

ciepłomierza wynosi ok. 8-10 tys. zł. i zrezygnowaliśmy. Teraz będziemy czekać na remont 

kotłowni i przy okazji tego zamontujemy ten ciepłomierz.  
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Wysoka Rado, kilka słów na temat 

przedstawionych materiałów przez komisję. Chciałbym przypomnieć panu 

Przewodniczącemu Komisji, że komisja rewizyjna działa w imieniu Rady Gminy i jest 

komisją ustawową. W związku z tym jest w statucie gminy regulamin tej komisji. Wynika z 

tego , że albo nie chcecie przestrzegać regulaminu, albo niektórzy nie przeczytali. Ja bym 

prosił o dokładne przeczytanie tego regulaminu, aby tego typu uwagi więcej się nie 

powtórzyły. Protokoły nie podpisuje przewodniczący rady , a podpisuje przewodniczący 

komisji rewizyjnej i ten którego komisja kontroluje. Trzeba trzymać się tych przepisów i 

myślę, że nie będzie więcej problemów. Takie pobieżne stwierdzenia nieuzasadnione, jak 

wniosek o zatrudnienie dodatkowej osoby w GOPS, można coś takiego powiedzieć, ale nie 

domagać się zatrudnienia. Jeżeli chodzi o wniosek, o którym mówiła pani Iwona, my nie 

możemy zmieniać postanowień ustawowych. Nie możemy powiedzieć, czy nie mówić 

sprzedającemu, że takie prawa on posiada. To jest obowiązek sprzedającego powiedzieć o 

wszystkim co dotyczy tego kupna. Taki wniosek nie ma racji bytu. Dlatego Panie 

Przewodniczący i Komisjo jeszcze raz proszę zapoznajcie się z regulaminem i wszystkie 

protokoły z kontroli, które przeprowadzacie, krótkie zwięzłe, ale rzeczowe piszcie tak jak 

mówi przepis prawny i będzie wszystko w porządku.   

 

Mecenas Janusz Konkol – Komisja nie może narzucać wójtowi załatwienia poszczególnych 

spraw, najwyżej może być traktowane jako ukierunkowanie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – My jako gmina jesteśmy świetnym kredytodawcą dla 

potencjalnego nabywcy, bo sprzedajemy o stopień inflacji.  

 

Radny Marek Kusz – Chciałem zwrócić do pracowników socjalnych. Istnieją takie przepisy, 

gdzie na jednego pracownika socjalnego przypada 2000 mieszkańców. Więc mamy dwóch 

pracowników socjalnych, na których przypada 4000 mieszkańców. Tych mieszkańców naszej 

gminy jest więcej niż 4000. Nawet niech to będzie 4001 i już obowiązuje kolejny pracownik 

socjalny i nie spełniamy wymagań przepisowych. Chociażby  z tego powodu należałoby 

zatrudnić kolejnego pracownika socjalnego, bo tak jest w ustawie. Następny powód jest taki, 

że jeżeli rodzin wymagających potrzeb socjalnych jest dużo, duży wskaźnik również jest 

potrzeba zatrudnienia dodatkowej osoby. Ten wskaźnik w naszej gminie jest dosyć duży.  

Nie ma tutaj nic do rzeczy komisja alkoholowa , jest to odrębna rzecz niż pracownicy 

socjalni, działająca na rzecz mieszkańców.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Ja proponuję w ten sposób, że 

wniosek o wyjaśnienie tej sprawy skierujemy do Wójta, czy słusznie się należy dodatkowy 

pracownik. Jak również wniosek komisji dotyczący opomiarowania przesłać doWójta, żeby 

wypowiedział się  w tej sprawie. Wniosek pierwszy dotyczący sprzedaży ratalnej proponuję, 

żeby komisja to wycofała. 

Czy Rada Gminy przyjmuje, wnioskiem z protokołu z dnia 10.10.2012 odnośnie 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zatrudnienia dodatkowej osoby w GOPS ? 

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem z protokołu z dnia 10.10.2012 odnośnie 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zatrudnienia dodatkowej osoby w GOPS . W czasie 

głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 8 głosów „za” , 1 głosy „przeciw” i 4 głosy „ 

wstrzymuje się ” nie wystąpiły. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Ten wniosek 

pójdzie do pana Wójta z podpisem Przewodniczącego Rady Gminy. 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18.10.2012 r są dwa wnioski :  

1) Wniosek o zminimalizowanie sprzedaży ratalnej lub jej całkowite wyeliminowanie? 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 6 głosów „za” , 6 

głosy „przeciw” i 1 głosy „ wstrzymuje się ”. Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty. 

 

2) Wniosek o uregulowanie sprawy dotyczącej opomiarowania dostarczania energii cieplnej 

do budynku mieszkalnego przy ul.Patyzantów 6A. 

 

. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 13 głosów „za” , 

0 głosy „przeciw” i 0 głosy „ wstrzymuje się ” nie wystąpiły. Stwierdzam, że wniosek został 

przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy. 

 

Ad.7  Podjęcie uchwał: 

 

1).W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – w imieniu komisji budżetu, ponieważ 

Przewodniczącego Komisji nie ma zostawił mi wyniki głosowania na posiedzeniu. Jeżeli 

chodzi o projekt omawianej uchwały to, komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie 

propozycję , za wyjątkiem pkt 7 c na kwotę 0,42 zł/m
2
 . Otwieram dyskusję, kto z Państwa 

chce zabrać głos w dyskusji? 

 

Radny Andrzej Uss – zwyżka tych stawek podatku wynika z ustawy, gdzie określone są 

maksymalne stawki, tak? I my teraz mamy maksymalne.   

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – W zeszłym roku poza stawką określoną w pkt 7c gdzie 

jest określona na 0,40 zł/m2 wszystkie pozostałe stawki były stawkami maksymalnymi. 

Wzrost podatku wynosił 4 % oprócz tej pozycji gdzie wzrost podatku wynosi ok. 12 %. Z 

każdym groszem zwyżki podatku lub zniżki dochody gminy są ustalane. Powiem tak, 1438 

tys. gdyby zastosować stawki określone przez ministra, każdy grosz obniżki w sumie na 

wszystkich podatkach o jeden grosz jest to 11350 zł. Jeżeli mówimy o tej pozycji która była w 

zeszłym roku niższa to jeden grosz tej obniżki to jest 7634 zł.  

 

Radny Andrzej Uss – z jednej strony mówimy o dochodach gminy, ale z drugiej strony 

musimy myśleć o mieszkańcach. Te 4% czy 5% to jest duży wzrost w stosunku do podatku 

rocznego. Dla wielu mieszkańców to będzie duży wzrost. Może zastanowić się nad 

upośrednieniem tego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Panie Andrzeju są dwie propozycje, 

komisji budżetowej 0,42 zł/m
2
 i pana Wójta 0,45 zł/m

2
.  

   

Radny Dariusz Górnicki – Chciałem złożyć wniosek formalny, żeby pozostawić stawki z 

tego roku 2012. Kolegów z komisji rewizyjnej nie było na komisji i może oni też mają jakiś 

wpływ na to, aby pozostawić te stawki. 

 

Radna Bożena Dyduch – stawiam wniosek również, ażeby w pkt 7 c pozostawić stawkę 0,40 

zł/m
2 
. Jest to podwyżka zaproponowana przez Wójta i jest to 8,5 % , jest to za dużo . 

Mieszkańcy Komarna jak i naszej gminy to nie są ludzie bogaci, nawet ci co pobudowali 
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sobie nowe budynki to spłacają kredyty i taki podatek jest nie do przyjęcia. Wiemy że gmina 

jest w dołku finansowym, ale nie kosztem mieszkańców gminy.  

 

Sołtys Roman Madeksza – Panie Wójcie, Wysoka Rado, panie Sekretarzu jesteśmy wszyscy 

zadowoleni, że panowie razem wyciągacie gminę z dołka finansowego i chwała wam za to. 

Przy roznoszeniu decyzji podatkowych w lutym każdego roku, dzieje się tak, że każda 

decyzja niesie za sobą podwyżkę podatkową. Mieszkańcy są przyzwyczajeni, ale zmęczenie 

materiały ma kiedyś swoją wytrzymałość. Podatki płaca zawsze ci sami, ci którzy nie płacą to 

płacić i tak nie będę. Dlaczego krzywdzić tych, którzy w stosunku do państwa, gminy 

zachowują się tak jak powinno być. Dlatego proszę aby państwo przyjęli propozycję pana 

Dariusza Górnickiego, żeby te podatki zostały na poziomie tego rocznym. Jak już pan 

Przewodniczący dopuścił mnie do głosu to chciałbym również o wzięcie pod uwagę 

podatków rolników, którzy w tej gminie pracują. Te podatki od dwóch lat wzrosły nam o 

100%.  O litość proszę , proszę wziąć to pod uwagę.   

 

Radny Romuald Łaski – Szanowni radni, szanowni goście sprawa podatków to sprawa 

odwieczna. Podatki zawsze były i ludzie zawsze narzekali, że są za duże. Prawda jest, że 

ciągle nam towarzyszy inflacja. Wszystko drożeje, podnoszą się opłaty i w związku z tym 

gmina też ponosi większe koszty. Czy 12 % tak jak Wójt proponuje w ostatniej pozycji 

uważam, że jest to bardzo dużo. Czy 4% to jest też duża podwyżka, bo nasze płace, emerytury 

też rosną w stopniu ograniczonym, albo stoją w miejscu. Uważam, że my też jako mieszkańcy 

te koszty w jakiś sposób gminie pokryć. Wychodzę z założenia , że to co zaproponowała 

komisja budżetu jest wyjściem salonowym. Nie za dużo, nie za mało. Ja jestem za tym, że to 

co przegłosowała komisja , żeby przyjęła to również do realizacji Rada Gminy. 

 

Radny Andrzej Uss -  Pytanie do Skarbnika. Jaka jest różnica między stawkami 

minimalnymi, a maksymalnymi?  

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – Nie ma stawek minimalnych. Ja jeszcze powiem co do 

wniosku radnego Górnickiego. Pozostawienie stawek na obecnym poziomie spowoduje 

uszczuplenie możliwości uzyskania dochodu dodatkowych w przyszłorocznym budżecie 

proporcjonalnie o jakieś 80 tys. zł. Ustalenie stawek maksymalnych spowoduje otrzymaniem 

w roku 2013 większej subwencji ogólnej dla gminy.  

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – Ja przychylam się do wniosku, który złożył pan Łaski. 

Musimy zdawać sobie sprawę z obciążenia finansowego gminy. Mieliśmy dzisiaj przykład 

panie Górnicki, kiedy Wójt wspomniał, że koszty zimowego utrzymania naszej gminy 

wzrosły o 35%. Zachowania tych samych stawek, które były w tym roku, to to co mówiłam 

na komisji, że wbijamy sami sobie nóż w plecy. Dlatego też wniosek, aby zachować te 

propozycje przedstawione przez urząd gminy pozostawić nie zmienione za wyjątkiem pkt 7c 

zmniejszyć do 0,42 zł/m
2 

.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -  zamykam dyskusję i przystępujemy 

do głosowania nad poszczególnymi wnioskami: 

1. Radnego Dariusza Górnickiego – wniosek o pozostawienie 

wszystkich stawek podatku od nieruchomości na poziomie 2012 

roku. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 2 głosów „za” , 5 

głosy „przeciw” i 6 głosy „ wstrzymuje się ”. Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał 

większości głosów „za” i nie przeszedł. 
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2. Radnej Bożeny Dyduch – wniosek o pozostawienie w pkt 7c stawki z 2012 

roku tj. 0,40 zł/m
2, 

pozostałe pkt w projekcie tak jak proponuje Wójt. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 3 głosów „za” , 6 

głosy „przeciw” i 4 głosy „ wstrzymuje się ”. Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał 

większości głosów „za” i nie przeszedł. 

3. Wniosek Komisji Budżetowej o ustanowienie stawki w pkt 7c na poziomie 

0,42 zł/m
2 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 7 głosów „za” , 4 

głosy „przeciw” i 2 głosy „ wstrzymuje się”. Stwierdzam, że większością głosów „za” 

wniosek przeszedł tzn. Rada Gminy ustaliła stawkę 0,42 zł/m
2 

 w pkt 7c projektu uchwały. 

 

Komisja Budżetowa wyraziła pozytywną opinię pozostałych stawek w projekcie uchwały.  

Głosujemy całą uchwałę wszystkie stawki, aż do pkt 7b . 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 7 głosów „za” , 4 

głosy „przeciw” i 2 głosy „ wstrzymuje się ”.  Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości większością głosów „za”.  

 

 

 

 

2) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – komisja budżetu, pozytywnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały . Otwieram dyskusję, kto z Państwa chce zabrać 

głos w dyskusji? 

 

Radny Radosław Czaja – Mam pytanie, nie widzę pojazdów specjalnych, czy to są pojazdy 

zwolnione z podatku od środków transportowych? 

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – Nie wiem jak wygląda sprawa z pojazdami specjalnymi.  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Jest obwieszczenie ministra transportu, które nie 

klasyfikuje, cos takiego jak pojazd specjalny.  

 

Radny Dariusz Górnicki – Panie Sekretarzu, jakie są ceny w mieście za podatek w 

ościennych gminach. Chodzi tutaj o firmę pana Mellera, że nie płaci podatków w naszej 

gminie tylko w Jeleniej Górze. Jak u nas byłby tańszy podatek to przepisałby się do naszej 

gminy i tu płacił podatki. 

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – Powiem ogólnie są niższe. Tam gdzie mamy 

samochodów najwięcej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie to co posiadam to są stawki za 

2012 rok ponieważ jeszcze nie wszystkie gminy uchwaliły nowe. U nas była stawka 1300, a 

Jeżów Sudecki 940, Marciszów 900, Mysłakowice 900, Stara Kamienica 833, Wojcieszów 

970. 

 

Radny Andrzej Uss – Przy okazji ostatniego określenia stawek podatku temat poruszałem i 

pan Wójt tłumaczył, że nie ma takiej możliwości obniżyć chociażby Mellerowi stawek bo za 
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duże koszta przerejestrowania tego by były do Janowic i nie ma takiej gwarancji, że on by się 

przeniósł do gminy Janowice Wielkie. Pomimo obniżenia stawek nie zachęcimy go do 

przejścia z podatkami do naszej gminy. Czy jest sens.  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Nie wiadomo, gdzie pan Meller płaci podatki od środków 

transportowych czy w Jeleniej Górze, czy też w Bolesławcu. Kwestia skali ile tych 

samochodów jest tego nie posiadamy. Ale czy im się to opłaci nie wiemy.  

 

Radny Andrzej Uss – Jak są rozwiązane stawki podatkowe dla rolników, ciągniki rolnicze 

przyczepy a działalność gospodarcza rolnicza. 

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – Ustawa nie rozróżnia czy to jest osoba prawna czy osoba 

fizyczna. Każdy sprzęt przeznaczony pod działalność rolniczą jest zwolniony z podatku.  

Od przyczep i naczep wyłącznie związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego to ten sprzęt nie podlega opodatkowaniu. 

 

Radny Bogdan Kamiński – czy uchwała nie odnosi się do sprzętu specjalistycznego, takiego 

jak koparki, dźwigi. Za koparki nie płaci się podatku tak? 

 

Rybak Andrzej inspektor ds. wymiaru podatku – zgodnie z przepisami opodatkowane są 

samochody ciężarowe. Badany jest tonaż pojazdu. Nie ma mowy w ustawie o samochodach 

specjalistycznych. Samochody specjalne są ustawowo zwolnione z podatku, koparki i inne 

pojazdy jak kombajny też SA zwolnione z podatku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – -  zamykam dyskusję i przystępujemy 

do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 7 głosów „za” , 5 

głosy „przeciw” i 1 głosy „ wstrzymuje się ”.  Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych większością głosów „za”.  

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – moja prośba, aby w przyszłym roku pokazać w 

dodatkowej rubryce, w których przedziałach mamy najwięcej samochodów. Będzie nam 

wtedy łatwiej. 

 

3) W sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 

31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa. 

 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

W związku iż dotychczas w § 2 pkt 3 ppkt 3 i 4 przewidywał, że inkasentem opłaty targowej 

w Miedziance i Mniszkowie jest Jacek Hryniewiecki – sołtys obu wsi. Jednakże w związku z 

jego rezygnacją istnieje potrzeba skreślenia go z listy inkasentów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – komisja budżetu, pozytywnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały . Otwieram dyskusję, kto z Państwa chce zabrać 

głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 13 głosów „za” , 

0 głosy „przeciw” i 0 głosy „ wstrzymuje się ”.  Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła 
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uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z 

dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa większością głosów 

„za”.  

 

4) W sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 

czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia  

inkasentów i określenia wysokości wy nagrodzenia za inkaso. 

 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Jest to kolejna uchwała, w której skreśla się nazwisko Hryniewiecki, w związku z rezygnacją 

sołtysa sołectwa Mniszków i Miedzianka istnieje potrzeba skreślenia go z listy inkasentów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – komisja budżetu, pozytywnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały . Otwieram dyskusję, kto z Państwa chce zabrać 

głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wy nagrodzenia za inkaso. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 13 głosów „za” , 0 

głosy „przeciw” i 0 głosy „ wstrzymuje się ”.  Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 czerwca 

2011 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wy nagrodzenia za inkaso większością głosów „za”.  

 

5) W sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na 

rzecz ich najemców.  

 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Do Wójta Gminy wpłynęły cztery wnioski dotyczące wykupu lokali mieszkalnych w 

Radomierzu 55. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – komisja budżetu, pozytywnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały . Otwieram dyskusję, kto z Państwa chce zabrać 

głos w dyskusji?  

 

Radna Bożena Dyduch – w tej uchwale w § 3 pkt 2 udziela się nabywcom bonifikaty w 

wysokości 99%, natomiast w protokole  Komisji Rewizyjnej jest 90 %. Jak jest prawidłowo? 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – I jedno i drugie. 90% bonifikaty otrzymują nabywcy, którzy 

kupują lokal mieszkalny, a nie jest on ostatnim w budynku, natomiast 99% bonifikaty 

otrzymują nabywcy, którzy kupują ostatni lokali w budynku wielorodzinnym, bądź kupowane 

są wszystkie lokale mieszkalne jednocześnie w budynku wielorodzinnym. Takie miejsce ma 

to właśnie w budynku Radomierz 55. 

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – zapytanie do pana Mecenasa. Czy pkt 1 i 2 musi być w tej 

uchwale zacytowany, jeżeli jest to w ustawie o gospodarce nieruchomościami? 

 

Mecenas Janusz Konkol – Uchwała nie powinna powtarzać ustawy, ale nie tworzymy prawa 

miejscowego. Osobiście nie uważam tego za wadę, która mogłaby odrzucić uchwałę. 
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Zamykam dyskusję i przystępujemy 

do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad 

sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 13 głosów „za” , 0 

głosy „przeciw” i 0 głosy „ wstrzymuje się ”.  Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich 

najemców większością głosów „za”.  

 

6) W sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych na rzecz 

ich najemców. 

 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Projekt uchwały dotyczy Radomierza 55. Wpłynął do Wójta Gminy wniosek od Koła 

Łowieckiego „Darz Bór”. Dochód ze sprzedaży ok. 40-50 tys. zł.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – komisja budżetu, pozytywnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały . Otwieram dyskusję, kto z Państwa chce zabrać 

głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali 

użytkowych na rzecz ich najemców. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 13 głosów „za” , 0 

głosy „przeciw” i 0 głosy „ wstrzymuje się ”.  Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych na rzecz ich 

najemców większością głosów „za”.  

 

7) W sprawie podziału gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Zaproponowane w projekcie uchwały numery i granice stałych obwodów głosowania hołdują 

zasadzie stałości podziału gminy na obwody głosowania, gdyż przewiduje się taką samą ich 

liczbę, granice i numerację jak w poprzednio przeprowadzonych wyborach. Biorąc pod 

uwagę wymogi kodeksu wyborczego, uzupełnia się jednak dotychczas obowiązującą 

regulację o wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych i w tym zakresie dokonuje się 

zmiany siedziby obwodu w Radomierzu do nowo wybudowanego obiektu Centrum 

Informacji Turystycznej – Wieża Widokowa w Radomierzu, odległego o ok. 200 m od 

siedziby dotychczasowej. Niniejsza uchwała znajdzie zastosowanie w wyborach do sejmu 

RP, i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, referendach lokalnych i 

ogólnokrajowych, natomiast w odniesieniu do Wójta Gminy Janowice Wielkie i organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego od następnej kadencji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – komisja budżetu, pozytywnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały . Otwieram dyskusję, kto z Państwa chce zabrać 

głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie podziału gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 13 głosów „za” , 0 

głosy „przeciw” i 0 głosy „ wstrzymuje się ”.  Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie podziału gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych większością głosów „za”. 
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8) W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2013 

 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Przyjęcie programu wprowadza jasne i klarowne zasady współpracy jednostki samorządu 

terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz pozwala na zajmowanie przez nie 

stanowiska w sprawach ich dotyczących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – komisja budżetu, pozytywnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały . Otwieram dyskusję, kto z Państwa chce zabrać 

głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Janowice Wielkie z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2013 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 13 głosów „za” , 0 

głosy „przeciw” i 0 głosy „ wstrzymuje się ”.  Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2013 większością głosów „za”. 

 

9) W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok 

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – planuje się zwiększyć dochody w łącznej kwocie 

51 000,00 w tym: zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 41 250,00 zł i 

zwiększyć budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 9 750,00 zł 

Zwiększyć wydatki w łącznej kwocie 51 000,00 zł w tym: zmniejszyć budżet po stronie 

wydatków bieżących o kwotę 1 880,00. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 

47 380,00 zł. Zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 5 500,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – komisja budżetu, pozytywnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały . Otwieram dyskusję, kto z Państwa chce zabrać 

głos w dyskusji? 

 

Radny Andrzej Uss -  Ja nie otrzymałem projektu uchwały i nie zapoznałem się z nim. Mam 

prośbę, aby uchwały o zmianie budżetu przychodziły na czas.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – w związku z tym, że radni z komisji 

rewizyjnej nie otrzymali na czas projektu uchwały, czy wystarczy na zapoznanie się z 

projektem 15 minut przerwy? Jeśli tak ogłaszam 15 minutową przerwę. 

 

Czy po przerwie ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad przedstawionym 

projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 

2012 rok. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 radnych ( radny Radosław 

Czaja nie wrócił na głosowanie ); 10 głosów „za” , 0 głosy „przeciw” i 2 głosy „ 

wstrzymuje się ”.  Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2012 rok większością głosów „za”. 
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Ad. 8 Interpelacje, wnioski i zapytania. Informacja o odpowiedziach na interpelacje i wnioski 

składane na poprzedniej sesji Rady Gminy, odpowiedzi na bieżące zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – otwieram dyskusję , kto z Radnych w 

ramach tego tematu chce zabrać głos. 

 

Radny Andrzej Uss – Ponawiam pytanie – lampy uliczne. Mieszkańcy mówią, że Urząd 

Gminy oświetlony jest jak belweder,  a w niektórych miejscach troszkę zacieniony. 

Nieszczęsna Miedzianka pytałem się czy można coś rozbić w tym temacie, bo w Janowicach 

są na niektórych słupach podwójne oprawy, może by się dało z tej drogi na cmentarz zdjąć 

niektóre oprawy i zamontować na Miedziance. Ludzie  proszą i nie mogą tego wyprosić u nas. 

Wieża w Radomierzu, dlaczego światło świeci się przez cały czas w środku, również w nocy? 

Po raz kolejny rolnik czy też dwóch rolników pyta o betony na moście, temat ciągnie się już 

dwa lata. Czy nie można zamontować plastikowych barier. Rolnicy sprzętem nie mieszczą się. 

Czy nie można dojść z powiatem do porozumienia. Ostatnia sprawa. Nadleśnictwo zamiana 

tych działek, temat utknął,  ale w Regionalnej Dyrekcji we Wrocławiu. Może by tam sprawę 

zweryfikować. Nasze Nadleśnictwo zgadza się na zamianę. I jeszcze sprawa prędkości z tym 

PKS Kamienna Góra, myślę, że sprawą zajmie się ITD, bo ja to stwierdziłem naocznie i to 

jest fakt autentyczny, a tarczki , które przedstawili Panu Wójtowi do wglądu nie koniecznie 

muszą być z tych dni. Panie opiekunki mogłyby to potwierdzić, ale na pewno tak nie będzie. 

Dziękuję. 

 

Radny Michał Poleszko – Jeśli mogę się tutaj dołączyć, to same dzieci potwierdzają ten fakt, 

że pan kierowca za szybko jeździ.  

 

Radny Andrzej Uss – sam stwierdziłem na swoim samochodzie 84-85 km/h przy basenie na 

odwozie. Jeżeli dyrektor mówi, że jest ok. to ja się nie zgadzam na to, żeby nasze dzieci tak 

były wożone po Janowicach. 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Bardzo dziękuję za kolejną uwagę. Co mogłem zrobić w tej 

sprawie to zrobiłem. Jak spróbować to rozwiązać? Jeżeli idę do szefa firmy i żądam 

pokazania kart, tarcz tachografu i nic tam takiego nie ma rażącego. Firma ma trudne zadanie 

do wykonania, dużo do objeżdżenia, a mało czasu. Gdzieś muszą trochę nadgonić tego czasu, 

tak  mówił prezes. O wieży w Radomierzu nie mam pojęcia. Przypuszczam, że to był 

jednostkowy przypadek, może pracownik przez przypadek zostawił zaświecone światło, 

sprawdzę. Lampy uliczne na Miedziance, to nie jest samo ściągnięcie , jest parę spraw, które 

trzeba wykonać, a wiąże się to z finansami. Gwarantuję, że w przyszłym roku ten temat 

będzie rozwiązany. Betony będę interweniował w starostwie. Coś plastikowego to zaraz 

młodzież wrzuci do Bobru. Tego się biję, tutaj nie ma dobrego rozwiązania. 

 

Radny Romuald Łaski – Na temat współpracy naszej gminy z powiatem. Na początku roku 

złożyłem interpelację w sprawie pasa drogi gdzie jest chodnik. Jest on powykrzywiany ma 

duże stromizmy, a jeszcze wcześniej składałem interpelację odnośnie ul. 1 Maja 10 o jezdnię i 

gwałtowny spadek pobocza. Żadnej reakcji i realizacji. Nie wnoszę pretensji do Wójta, bo 

wierzę, że wysłał pisma. Tutaj nie chodzi o to, tylko o to, że nie mamy radnego w powiecie. A 

dlaczego nie mamy, bo jak zgłosi się 15 kandydatów to nie mamy żadnego. Chciałbym prosić 

Pana Wójta, aby jakoś zmobilizować ten powiat, żeby zaczęli coś działać w naszej gminie. 

Nie wiem czy my jako Rada Gminy czy Gmina możemy zmobilizować powiat do tego , aby 

na naszym terenie coś zaczęli coś robić, bo jesteśmy jako gmina pomijani. Dziękuję.  
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Radny Dariusz Górnicki – Modernizacja kotłowni w Szkole będzie opracowywany projekt, 

czy będzie to z powrotem na olej opałowy czy na węgiel, a może bardziej ekologiczne 

rozwiązanie. Lampa na garażu, która oświeca plac zabaw. Świeci się do godz. 22.00 o tej 

godzinie już dzieci nie korzystają z placu zabaw. Mieszkańcy mnie powiadomili, że nie ma 

oświetlenia przy moście. Jest tam ciemno, są tam te betony jest wąskie przejście, a przy 

pomniku wiadomo jaki element przebywa i ludzie się boją tam chodzić. Tam przydałoby się 

chociaż jedną żarówkę .  

 

Radna Bożena Dyduch – Chciałam nawiązać do wypowiedzi Pana Łaskiego. W Komarnie 

było spotkanie z Panem Jakielem w sprawie remontu kościoła. Pan Jakiel obiecał, że droga w 

Komarnie po tej powodzi w tym roku, będą ubytki i dziury uzupełnione przynajmniej 

tymczasowo. Natomiast zwracałam się z prośbą zresztą Pan Poleszko też o strumień Komar. 

Tam są ubytki kamieni granitowych i obiecał Pan Jakiel, że będzie się starał o to, żeby Spółka 

Wodna tym się zajęła. Muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili do Komarna zwieziono 

kamienie i uzupełniają mur wzdłuż potoku Komar. Druga sprawa chodzi o podłączenia 

kanalizacyjne. Mieszkańcy zaczynają się podłączać. Dowiedziałam się wcześniej od Pana 

Chrząstowskiego, że jeżeli będzie więcej jak dziesięciu chętnych i chcieliby , żeby to robił 

INKOBUD to on się tego podejmie. Zebrałam podpisy ponad dwudziestu ludzi, że chcą żeby 

to robił INKOBUD. Jednak nie poinformowano mieszkańców o tym, że ci mieszkańcy, którzy 

mają własną wodę, studnię, że powinni sobie założyć przed podłączeniem do kanalizacji 

wodomierz na wodę. Pytanie mam: Jakim pracownikiem jest Pan Nowacki , bo robi zdjęcia 

przyłączy i inkasuje od mieszkańców 50 zł? Na jakiej zasadzie jest on zatrudniony? Ludzie 

płacą , ale jak powiedział mi jeden z mieszkańców: Proszę Pani ja w kiosku kupuje gazetę za 

1,50 zł i dostaję kwit. Kolejna sprawa. Pan Wójt obniżył sobie pensję dla ratowania budżetu 

gminy. Radni obniżyli diety , światła są wygaszane, co sprzyja złodziejstwu, autobusy 

zmniejszyli kursy, wszystko, żeby tylko pomóc tej gminie. Tymczasem my jako Rada Gminy 

podnieśliśmy podatki dla mieszkańców , a na jakiej zasadzie 6 pracowników otrzymało 

podwyżki. Panie Wójcie jest to chyba coś nie fair. Stawiam wniosek, aby przywrócić radnym 

diety. Dziękuję. 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Zacznę od pytań radnego Górnickiego. Modernizacja 

kotłowni czy to będzie węgiel, miał + węgiel idziemy bezwzględnie oszczędności, a co będzie 

pokaże projekt. Jeżeli chodzi o lampę na garażu to świeci ona nie po to, aby dzieci mogły się 

bawić w nocy, ale po to, aby plac zabaw nie uległ dewastacji. Oświetlenie mostu, przy 

pomniku jest lampa, która nie świeci. Zgłaszałem Panu Chrząstowskiemu, żeby energetyka to 

naprawiła. Jeżeli chodzi o uzupełnienie potoku Komar to vice- starosta otrzymał pieniądze i 

rozpoczął prace. Z czego się bardzo cieszę. Liczniki na wodę w studniach. Nieprawdą jest 

Pani Bożeno, bo również Pani otrzymała warunki przyłączenia do kanalizacji i w tych 

warunkach jest określone, że w przypadku posiadania własnej studni należy przed  nią przed 

wpięciem i przed odbiorem wyposażyć instalację wewnętrzną domową w licznik wody. I 

proszę nie mówić, że mieszkańcy dowiadują się o tym w momencie wpinania do sieci 

kanalizacyjnej.  

 

Radny Michał Poleszko – Ma Pan rację Wójcie, ale jeżeli chodzi o to, to ja też dowiedziałem 

się od Pana Chrząstowskiego. Też o tym nie wiedziałem.  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Opcja płacenia ryczałtem nie wchodzi w grę, bo gmina na 

tym będzie stratna. Mieszkańcy pozostałych miejscowości będą musieli do tego dopłacać. 

Jeżeli chodzi o 50 zł i Pana Nowackiego. Drodzy Państwo tutaj też Pan Chrząstowski 

mieszkańcom tłumaczył. Nie ma umowy Pan Nowacki z Gminą Janowice Wielkie na odbiór 
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powykonawczy. Również w warunkach wpięcia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy mają 

podane, że warunkiem przyjęcia i podpisania umowy jest odbiór przez osobę uprawnioną 

razem z dokumentacją i z protokołem odbioru. Pan Nowacki jest mieszkańcem Komarna takie 

uprawnienia ma. Powiedział, że ok. jestem na miejscu mogę chodzić. Jest to sprawa pomiędzy 

mieszkańcem, a Panem Nowackim. Mieszkańcy mogą sobie jakiegokolwiek innego inżyniera 

z uprawnieniami wodno-kanalizacyjnymi wynająć, dlaczego Pan Nowacki nie wystawia wam 

rachunków za to, nie wiem, pytajcie Pana Nowackiego. Pan Nowacki jest związany umową z 

Gminą Janowice Wielkie jako inspektor nadzoru naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej w 

Komarnie po powodziowej. Jeżeli chodzi o podwyżki pracowników Urzędu mówiliśmy o tym 

na początku sesji. Nie otrzymali podwyżek ot tak bo to było widzi mi się. To były twarde 

negocjacje z nimi. Panie Wójcie jeżeli mamy robić więcej i przejmować na siebie inne 

obowiązki to niech Pan nam zapłaci. Nie dostali tego bo mieli ładne oczy, albo pięknie mówili 

„ Dzień Dobry” tylko dostali dlatego bo mieli zwiększone zakresy obowiązków w sumie 

cztery osoby. Dwie osoby otrzymały wyrównanie do minimum, które też jesteśmy 

zobowiązani płacić. Koniec kropka jeżeli chodzi o podwyżki. Dziękuję.  

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – W dniu dzisiejszym składam wnioski między innymi 

wyposażenia sołectw w kontenery na używaną odzież,  przystąpienia naszej gminy do 

selektywnej zbiórki zużytych baterii, wystąpienia do powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Jeleniej Górze o dane z posiadanych informacji o szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. 

W naszej wsi w Trzcińsku zaszczepiono o 15 albo 17 psów mniej niż w roku ubiegłym. 

Wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w trzech sprawach: oznakowanie wyrwy 

(szczegóły opisane we wniosku), montaż znaków ostrzegawczych (słupków) przy drodze, bo 

są powyrywane i leżą. Wystąpienie o usunięcie znaków o wjazdach zamontowanych , które są 

już nieaktualne. Oprócz wniosków mam jeszcze dwie sprawy. Otóż 10.09 br. Na zebraniu 

wiejskim obiecał Pan opracowanie regulaminu korzystania z naszego klubu. Prosiłabym, aby 

jak najszybciej do tego przystąpić, bo to co się dzieje to woła o pomstę do nieba. Klub w 

Trzcińsku to przytułek dla nadużywających alkohol. Nawet młodzież się tam już zbiera. 

Sołtys Młodziński czuje się w klubie bardzo swobodnie. Mam nadzieję, że regulamin 

ograniczy swobodę sołtysowi. Na komisji budżetowej, przy omawianiu stawek podatków był 

stawiany wniosek, aby wzmożyć kontrolę przez urząd gminy w momencie składania 

deklaracji podatkowych przez podatników, czy stan zadeklarowanych nieruchomości czy 

gruntów jest zgodny ze stanem faktycznym. Dziękuję. 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski -   Jeszcze jedno jeżeli mogę. Sołtys Trzcińska był wzywany 

do urzędu kilkakrotnie, nie stawił się. Jeżeli nie dojdzie do spotkania to sami postaramy się 

opracować regulamin i będziemy żądać przestrzegania.  

 

Sołtys Roman Madeksza – Chciałem prosić przy okazji tematu świetlicy w Trzcińsku, aby 

Wójt reaktywował świetlicę w Komarnie. Aby ta młodzież miała gdzie się spotykać. Swego 

czasu były organizowane spotkania kobiet, koła gospodyń wiejskich. Chcielibyśmy to 

odnowić , wrócić do tego, ale nie ma gdzie. Klub czy świetlica jest potrzebna w Komarnie. 

Ten obiekt w Komarnie powinien być otwarty, ponieważ dużo pieniędzy z funduszu 

sołeckiego było w niego włożone, a dzisiaj jest zamknięte. Drugi temat to taki, jest w 

Komarnie lampa, która zamontowana jest na słupie elektrycznym. Ten słup jest po części na 

posesji prywatnej Pana Roskosza. Ta lampa zarosła tujami i nie świeci tam gdzie powinna, a 

gmina ponosi koszty. Jest prośba, aby tą lampę zdemontować z tego słupa i przewiesić na słup 

następny przy posesji Pani Raes oraz skierować ją w stronę przystanku autobusowego. Jest to 

przesunięcie o 30 m. Dziękuję.  
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Radny Michał Poleszko -  Nawiązując do wypowiedzi Pani Bożeny odnośnie Komarna. 

Część moich interpelacji i zapytań zostało zrealizowanych. Co do spotkania z Panem Vice-

starostą rozmowa wyglądała następująco, otrzymując wcześniej pismo od Pana skierowane do 

Powiatowego Zarządu Dróg odnośnie rury przepustowej przy kościele Pan Vice-starosta 

powiedział, że to nie jest ich problem, że to jest problem Wójta i Gminy. Temat drogi jaki 

poruszałem na spotkaniu oni , że tak powiem odbijali piłeczkę , że to nie jest ich problem 

tylko Gminy i Pana Wójta. Wszelkie sprawy mam kierować do Pana Wójta. Odnośnie 

podwyżek i diet to jeżeli pracownicy zasługują i dostają to ok. My obniżyliśmy sobie diety co 

już wspomniałem w rozmowie z innymi pracownikami z ościennych gmin, śmieją się z nas. 

Obniżyliśmy sobie diety, a one dalej nie są płacone na czas. Ja mam obniżone dochody 

wypłaty u siebie w pracy co narusza mój budżet domowy,  co ustawowo dieta ma 

rekompensować straty wynikające z udziału w sesjach. Ja też się muszę spinać , żeby 

regulować swój budżet domowy, czekając na dietę, która z jednej strony jest zmniejszona, ale 

się należy. Więc uważam, że jeżeli jesteśmy w porządku wobec wszystkich to bądźmy, a nie, 

że my sobie zmniejszamy z nas się śmieją, a przychodzi co do czego to i tak tych pieniędzy 

nie mamy. Dzisiaj znowu musiałem się zwolnić z pracy, chociaż nie robią mi z tego powodu 

problemów, no ale okazuje się, że dostanę kolejną wypłatę pomniejszoną o moją dzisiejszą 

nieobecność w pracy, ale nie zostanie mi to zrekompensowane w formie diety i znów będę 

musiał się spinać pasa, żeby regulować budżet domowy. Dziękuję.  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Ja mam pytanie tylko jedno, czy faktycznie starosta Jakiel 

użył słów, że droga powiatowa o jakiej rozmawialiśmy, że to nie jest jego problem tylko 

problem Wójta.?  

 

Radny Michał Poleszko – Tak, odnośnie naprawy i jeżeli chodzi o przepust, który jest przy 

kościele. Pan Więckowski się na mnie obraził, bo powiedziałem, że jest bezczelny i chamski. 

Bo to jest inwestycja Komarna, inwestycja Gminy. Odbijali piłeczkę, że to nie oni tylko 

Gmina i Wójt. Jeszcze chciałem odnośnie wypowiedzi Pana Łaskiego o radnego powiatu. Czy 

będzie startował jeden kandydat czy kilku, i czy nasz kandydat nie będzie miał poparcia 

chociaż częściowego w gminie Mysłakowice, to i tak nie mamy szans. 

 

Radny Bogdan Kamiński – Nie do końca . 128 głosów wystarczyło Pani , nie chcę jej 

nazwiska podawać, aby zostać radnym powiatowym. 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Spokojnie jesteśmy to zrobić Panie Michale. Ja też 

pamiętam przy przeliczeniach jakie Państwowa Komisja dostarcza po wyborach , że mając 

ok. 150 głosów jesteśmy w stanie wprowadzić swojego radnego powiatowego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – rozszerzam dyskusję o pkt 9 Sprawy 

różne.  

 

Radna Bożena Dyduch – W nawiązaniu do diet naszych. Proszę Państwa ja mówiłam już 

kiedyś o tym, że te nasze diety są wydawane zupełnie na inny cel. To nie jest to, że ja sobie 

wezmę do kieszeni i kupię sobie coś. W czasie powodzi była taka sytuacja, że trzeba było dać 

człowiekowi na paliwo, żeby zasypał jakąś dziurę, żebyśmy my mieszkańcy mogli jeździć. 

Dałam z własnego portfela pieniądze, o czy się nie chwaliłam. Mówię to Państwu poraz 

pierwszy. Pan Poleszko zamówił kontener, żeby wywieźć muł z kościoła. Przyszła faktura na 

1.200 zł z czego 550 zł Pan Poleszko zebrał wśród mieszkańców od razu , a resztę pokrył z 

własnych pieniędzy. Dziękuję. 
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Wójt Gminy Kamil Kowalski – Pani Radna, Szanowni Państwo chcieliśmy wam to 

przedstawić w projekcie budżetu na 2013 r. Jest zaplanowane i jesteśmy w stanie realizować 

wasze diety  w normalnych płatnościach w normalnych wysokościach. Skarbnik zaplanował 

na przyszły rok 75 tys. zł. na diety dla radnych. Tak będziemy ustalali budżet gminy na rok 

przyszły, abyście wy jako radni Rady Gminy Janowice Wielkie otrzymywali diety w tej 

wysokości w jakiej mieliście przed obniżką. 

 

Radny Michał Poleszko – Panie Wójcie to nie chodzi o to. My jesteśmy dla ludzi i my 

zostaliśmy wybrani nie dla diet. Tylko chodzi o to, że nawet sobie zmniejszając dietę ja też 

byłem za tym rozumiemy powagę sytuacji. Jeżeli już się coś robi to, żeby to było chociaż w 

miarę wypłacalne. To, że zapłaciłem za ten kontener, zrobiłem to dla swojej miejscowości, dla 

mieszkańców, przede wszystkim dla kościoła, który jest moim oczkiem w głowie. To, że 

kupuje inne rzeczy dla mieszkańców, dla kościoła to jest to moja sprawa, moja decyzja. 

Zostało mi zabrane za każdym razem kiedy wypada sesja w okresie pracy i mnie nie ma szef 

bezwzględnie mi obcina pensję. Ja to odczuwam. Jestem tutaj dzięki mieszkańcom i za to im 

dziękuję, jak również jestem po to, żeby im pomagać. Dziękuję.  

 

Skarbnik Gminy Marcin Baran – Szanowni radni, musicie pamiętać, że kiedy ja 

podejmowałem tutaj pracę to diet nie mieliście wypłacanych sporo do tyłu od ponad pół roku. 

Przyszedł taki moment, że udało się pozałatwiać różne sprawy i te diety zaległe wszystkie 

zostały Państwu wypłacone. Musicie wiedzieć, że są bardziej ważniejsze zobowiązania do 

uregulowania, chociażby kredyt obrotowy, który musi się zamknąć w tym roku. W ramach 

możliwości chcę do końca roku zapłacić wszystkie zobowiązania.  

 

Radny Michał Poleszko – Panie Skarbniku, chciałbym, żeby o tym mówić. Jesteśmy na 

sesji, słuchajcie jest taka sytuacja, nie dostaniecie diet do końca roku. Ja rozumiem, że każdy 

z nas też sobie poukłada swoje sprawy inaczej.  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Panie Michale, jesteście na bieżąco informowani , że 

będziemy się starali realizować te płatności, które są priorytetowe. Nikt nie mówił, że nie 

dostaniecie. Wybaczcie, że musimy priorytety ustalać, że najpierw musimy płacić tym, co 

podali nas już do sądu, a później realizować płatności wobec pozostałych osób. Skarbnik od 

kiedy przyszedł robi kawał fenomenalnej roboty, żeby to wszystko poukładać, po prostować, 

żeby wyjść na prostą również w stosunku do was. Robimy wszystko , aby wszystkie 

zobowiązania w przyszłym roku były płacone terminowo. No to pada odpowiedź, że nie o to 

chodzi. To zastanówmy się o co chodzi. Bo moim zdaniem o to chodzi, żebyście dostawali te 

pieniądze w takiej wysokości w jakiej powinniście dostawać i w takich terminach w jakich 

powinniście dostawać. Tłumaczymy wam dlaczego to się może przesunąć i może nastąpić 

poślizg. Robimy wszystko, aby przyszły rok był lepszy. Mam nadzieję, że się to uda.  

 

Radny Bogdan Kamiński – Na jakim etapie jest sprawa planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Czy jest szansa, że w przyszłym roku plan będzie już realizowany.  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – To co mówiłem na poprzednich sesjach, nałożył się temat i 

studium i plany. Jestem po dosyć poważnej rozmowie z firmą, która robi na te plany od lat 

już. Ponieważ, będzie to wymagało dodatkowego wniesienia do planu ok. czterdziestu 

poprawek, które będzie nosiło ze sobą studium. Ustaliliśmy , że oni nam to zrobią 

nieodpłatnie. Za plany zapłacimy w momencie kiedy będą uchwalone i przepuszczone przez 

Wojewodę i tylko tyle ile zostało ustalone w umowie z roku 2006 . Czyli nic więcej ile ponad 

to nie będzie płacone. Również zostały pokazane ile gmina wydała na decyzje o warunkach 
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zabudowy. Miejmy nadzieję, że studium wyłożone będzie uchwalone w takie formie, a nie 

innej. Oni będą mogli ze studium zmiany i poprawki wnosić do planu. Optymistyczna wersja 

to jest czerwiec 2013 r. jeżeli znowu coś się nie wydarzy i Wojewoda nie będzie miał 

zastrzeżeń. Bardzo mi zależy , aby te plany po studium za funkcjonowały, bo otworzy nam to 

furtkę . Otworzy nam to temat o którym mówił radny Uss zamiany gruntów z lasami, bo to 

czeka.  

 

Radny Andrzej Uss – Tu się spraw nazbierało z powiatem z tymi drogami. Pan Wójt 

prowadzi ciężką batalię z powiatem. Jak to się stało, że ten przejazd kolejowy został odebrany 

z takim uskokiem. Ludzie zjeżdżają na lewą stronę to jest niebezpieczne. Może coś tutaj 

powiat, miał to poprawiać nie słychać. 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Jak to się stało nie mam pojęcia. Nie za mojej kadencji jest 

to już od ponad dwóch lat zgłaszane było i podczas poprzedniej kadencji przez radnych. Mam 

stos dokumentów do powiatu, dołożę i ten problem. 

 

Radny Andrzej Uss – Psy bezdomne pod szkołą. Dzielnicowy mówi, że to nie jego sprawa, 

żeby to gmina regulowała z właścicielami. Kto ma składać wnioski o odłowienie tych psów.  

Te psy nie wiadomo czy są szczepione czy nie. Właściciele mieszkają w pobliżu, dzielnicowy 

umywa ręce, że jest to zadanie gminy , nie będzie chodził nakładał mandatów itd.  

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Czyli mają te psy właścicieli? Czyli nie są bezdomne, 

wolnobiegające.  

 

Radny Andrzej Uss – Właściciele się nie interesują, nie szczepią dojdzie do nieszczęścia.   

 

Mieszkaniec Bogdan Lesiński – Proszę Państwa kilka spraw mam takich, ale drobnych. 

Kolega Łaski mówił tutaj o powiecie naszym , który prawdopodobnie i dość rzeczywiście 

traktuje naszą gminę trochę po macoszemu. Jest to wynik tego, że my nie mamy tam swojego 

przedstawiciela. Z drugiej strony co można było zrobić, jak się zgłosiło tylu kandydatów, 

głosy się rozmyły i rezultat jest jaki jest. Chcę przypomnieć, że zaraz po wyborach ja tutaj 

proponowałem coś takiego, aby Rada Gminy występować do władz najwyższych, tzn. do 

Prezesa rady Ministrów, do sejmu, ażeby zmienić tą właśnie ustawę, na temat tego co jest. U 

nas jest tak cztery mandaty: Gmina Janowice Wielkie z gminą Mysłakowice , efekt jest taki, 

że Mysłakowice mają czterech radnych a my nikogo. Żeby nastąpiła taka zmiana , żeby nam 

przynajmniej jeden mandat przypadał. Nie wiem czy Państwo podjęliście takie działania. Inna 

sprawa dyskutowaliście Państwo na temat podatków. Podatki zawsze były problemem. Z 

drugiej strony, ten który był radnym zawsze było tak, jak gmina nie podniosła podatków tak 

jak sugerowało Ministerstwo Finansów to efekt był taki, że o tą kwotę obcięła subwencję 

gminie.  O tym mówił dzisiaj Skarbnik. Uważam, że dobrze żeście Państwo zrobili dla nas 

wszystkich ze te podatki zostały podniesione w takim zakresie jakim zostały zrobione. Proszę 

Państwa tutaj Wójt mówił dzisiaj i z satysfakcją przyjąłem taką informację, że dr. Schneider 

będzie się rozbudowywał. Chciałem tylko Państwu przypomnieć, że kiedy powstawał zakład  

Schneider od razu było założenie , że tam ma powstać drugi zakład. Ale równocześnie po 

drugiej stronie drogi też miała powstać fabryka , no nie stało się tak , szkoda, ale jeżeli teraz 

jest szansa, że Schneider będzie się rozbudowywał to tylko chwała. Odnośnie zatrudnienia to 

tutaj wpływu na to nikt nie ma. Pracodawca wybiera sobie pracowników, którzy dobrze będą 

pracowali. Mam prośbę do Pana Wójta , żeby robił wszystko , skracał procedury, żeby 

Schneider nie powiedział, że nie będę inwestował w Janowicach tylko pójdę na Słowację, czy 

na Węgry. Szanowni Państwo, wiem o tym, że Pan Wójt przeznaczył jakieś pieniądze na to, 



24 
 

aby sala gimnastyczna raz w tygodniu była opłacana dla mieszkańców i jest opłacana przez 

Radę Gminy . Zachęcam wszystkich do udziału, to będzie w sobotę w których godzinach to 

jeszcze nie zostało ustalone. Dziękuję. 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – W budżecie sołectwa Janowic Wielkich było zapisane na ten 

rok była zapisana kwota 1.800,00 zł na to , że dla tych których nie stać na opłacanie wynajmu 

hali ci mieszkańcy chodzili. Przyszedł Pan Piotr Lesiński i zapytał co on ma zrobić. Płacone 

było, korzystali , poprosiłem Skarbnika  byśmy wybrnęli z tematu. Jest za ten rok zapłacone.  

Mimo, że nie jest to zapisane w budżetach sołectw, to zapewniłem i chcę podtrzymać na 

przyszły rok.  

 

Ad. 10 Sprawy organizacyjne Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Jeszcze w tym roku 

najprawdopodobniej będziemy musieli odbyć dwie sesje. Jedna będzie poświęcona sprawom 

projektu uchwał nowej ustawie o wywozie odpadów stałych komunalnych tzw. śmieciowych. 

To będzie w granicach od pięciu do siedmiu projektów. Sesja odbyłaby się przed świętami ok. 

20 grudnia. Natomiast sesja między świętami byłaby poświęcona uchwaleniu budżetu na 

2013 rok i zmian w budżecie na 2012 rok. Bez tego się również w tym roku nie obejdzie.  

Rozmawiałem z Panem Skarbnikiem w przerwie i taki projekt uchwały przygotowuje.  

Mówiłem, że przejdę bardzo krótko do sprawozdań jakie otrzymaliśmy odnośnie oświadczeń 

majątkowych,. Wojewoda przysłał sprawozdanie za rok 2011 i Pan Wójt Kamil Kowalski 

swoje oświadczenie złożył w ustawowym terminie, brak uwag do oświadczenia majątkowego.  

Szymon Młodziński oświadczenie majątkowe złożył w ustawowym terminie brak uwag do 

złożonego oświadczenia. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze również dokonał przeglądu 

naszych oświadczeń. Stwierdził nieprawidłowości, które zawiera tabela. Jest to spowodowane 

tajemnicą skarbową i nie będę omawiał tego szczegółowo poszczególnych radnych. 

Postanowiłem przesłać tylko te stwierdzenia nieprawidłowości tym radnym, których to 

dotyczy. Prosiłbym, aby nieprawidłowości majątkowe były potraktowane poważnie. Termin 

złożenia korekt do 30.11.2012 r.   

 

  

Ad.11  Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy  

 

Przewodniczący Rady Gminy w Janowicach Wielkich zapytał, czy ktoś z radnych chciałby 

wnieść poprawki do protokołu z XIX sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

W wyniku przeprowadzenia głosowania „za” przyjęciem protokołu było 12 głosów. 

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 12 radnych.(Radny Krzysztof Dziedzic 

opuścił salę obrad ). 11 radnych „za” , 0 radnych „przeciw”, 1 radny „wstrzymujący „ 

 

Protokół z  XIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad.12. 

Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy 

 

Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z 

obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński o 15:30 dokonał zamknięcia XX sesji 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich , podziękował wszystkim za przybycie i aktywne 

uczestnictwo  w obradach .  

Na tym protokół zakończono.  

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył  

Kinga Rożko                                                                       Przewodniczący 

Insp. ds. finansowo-                                                             Rady  Gminy 

magazynowo-księgowych 

 

                                                                                         Szymon Młodziński   

 
 

 

Przebieg sesji został zapisany na urządzeniu rejestrującym dźwięk i udostępniany jest w 

Biurze Rady Gminy w Janowicach Wielkich pok. nr 3.  

  

 

 

 

 
 

 


