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                                                                   PROTOKÓŁ Nr XXII/2013 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 28 stycznia 2013 roku ( poniedziałek) 

godz. 10
00 

 

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

Wielkich ul. Kolejowa 2a. Pod przewodnictwem Szymona Młodzińskiego - 

Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 15 

radnych udział wzięło 13 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 

XXII sesje Rady Gminy Janowice Wielkie – o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie 

powitał Radnych Rady Gminy, zaproszonych gości, Wójta Janowic Wielkich, Skarbnika 

Gminy, Mecenasa, Sekretarza Gminy, Sołtysów i przedstawicieli mieszkańców Gminy 

Janowice Wielkie. 

Ad.1  

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 XXII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

2) Stwierdzenie kworum 

3)  Informacja o podjętych uchwałach na XXI 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)Podjęcie uchwały w sprawie : 

     1.zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania   

        ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie 

     2.dopłat do cen 1 m
3 

dostarczonej wody oraz odprowadzanych ścieków wynikających z     

        taryf za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie  

        Gminy Janowice Wielkie zatwierdzonych uchwałą Nr .../....../2013 Rady Gminy w  

        Janowicach Wielkich 

     3.przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami   

        pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

        publicznego na rok 2013 

     4.wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013rok 

     5.wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu    

        sołeckiego w roku budżetowym 2014 

     6.wyrażenia zgody na odstąpienie  od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, 

     7.zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach  Wielkich 

     8.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 

7) Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

8) Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXI sesji Rady Gminy. 

9) Sprawy różne. 

10) Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.   

11) Przyjecie protokołu z XXI sesji Rady Gminy. 

12) Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.      

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z 

radnych chciałby wnieść uwagi, poprawki bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji? 

Przewodniczący dodał też, że 25 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i 



str. 2 
 

Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy, na której to omawiano i analizowano wszystkie 

przedmiotowe uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński stwierdził, że porządek obrad został 

przyjęty przez aklamację. 

Ad.2  
Stwierdzenie quorum 

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

(stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu) w obradach uczestniczy 13 radnych, 

nieobecni radni to:   

- Dariusz Górnicki 

- Krzysztof Dziedzic 

 Ad.3 

Informacja o podjętych uchwałach na XXI sesji Rady Gminy 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Michał Poleszko przedstawił informację o 

podjętych uchwałach na sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012r. 

 

Nr 

XXI/138/2012   

-w sprawie: Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2013 

Nr 

XXI/139/2012   

-w sprawie    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice 

Wielkie na lata 2013-2020 

Nr 

XXI/140/2012 

- w sprawie    Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi,  Narkomanii  oraz  Przemocy w Rodzinie 

w Janowicach Wielkich  na rok 2013. 

 

Nr 

XXI/141/2012 

-  w sprawie:   Wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Janowice 

Wielkie na 2012 rok 

 

Nr 

XXI/142/2012 

- w sprawie Przyjęcia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Janowice 

Wielkie” 

 

Nr 

XXI/143/2012 

-w sprawie:     Ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym 

oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych 

Nr 

XXI/144/2012     

w sprawie    Ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy 

Janowice Wielkie 

Nr 

XXI/145/2012    

w sprawie:    Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Janowice Wielkie. 

 

Nr 

XXI/146/2012     

w sprawie:   Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i 

zagospodarowanie tych odpadów. 

 

Nr 

XXI/147/2012 

w sprawie:   Przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości , na  których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 
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Terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłat  

zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

Nr 

XXI/148/2012 
 

w sprawie:   Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty na  terenie Gminy 

Janowice Wielkie. 

 

Nr 

XXI/149/2012 
 

w sprawie:   

 

 

Terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłat   

zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Nr 

XXI/150/2012 

 

w sprawie:   

 

Wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi      

składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Nr 

XXI/151/2012 

 

w sprawie:   

 

Zmiany Uchwały Nr XXXV/153/2009 Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich z dnia 28 września 2009r w sprawie 

określenia wymagań jakie powinien spełniać  

przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu 

nieczystości na terenie Gminy Janowice  wielkie 

Nr 

XXI/152/2012 

w sprawie:   

 

Zmiany Uchwały Nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich z dnia 25 maja 2009r w sprawie 

ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i  

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielkie. 

 

 

Łącznie Rada Gminy na XXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich podjęła 15  uchwał. 

Informacja stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

Gminy w okresie międzysesyjnym od 28 grudnia 2012r.do 27 stycznia 2013r. 

- 03.01.2013 roku od Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze  

stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Nr XX/136/2012 z dnia 13 listopada 2012r w 

sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2013. Wójt Gminy ponownie prosi o uchwalenie  tej przedmiotowej uchwały. O istotnych 

naruszeniach zapozna nas Sekretarz Gminy w pkt 6 ppkt.3. 

- 09.01.2013roku Pan Radny Paweł Pawłowicz złożył pismo do biura Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich o treści:  

Powołując się na § 49 statutu gminy Janowice Wielkie , który brzmi: W przypadku gdy radny 

nie zgadza się ze stanowiskiem rady, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Prosząc, aby 

w protokole z XXI sesji z dnia 28 grudnia 2012roku w punkcie, kiedy głosowana była 

uchwała – w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym oraz 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych uwzględniając moje 

zdanie odrębne na temat w/w uchwały gdyż zupełnie nie zgadzam się ze stanowiskiem jakie 

podjęła większością głosów Rada Gminy. Sprawę tą szerzej rozwiniemy w pkt. 11, w którym 

to będziemy omawiali przyjecie protokołu z XXI sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – zapytał czy są pytania, uwagi bądź 

wnioski .  

Pytań i uwag nie  zgłoszono 

Ad.5 Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjny 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado na wstępie 

chciałbym usprawiedliwić chwilową nieobecność Wójta, którego zatrzymały sprawy rodzinne 

i dotrze do nas na sesje niebawem  i  zaszczyci swoją obecnością . 

Przedstawił informację z działalności Wójta w okresie od 28.12.2012 do 27.01.2013roku  w 

sposób następujący: 

Infrastruktura gminna: 

 złożono wniosek o dofinansowanie przez wojewodę odbudowy w tym roku: 

Radomierz- część górna, Gminny Zespół Szkół : dach, drenaż, izolacja, mury 

oporowe,  ulica Pionierska i Demokratów, Partyzantów, 1 dach  w Urzędzie Gminy 

 zawarto ugodę z wojewodą na dokończenie prac- odwodnienie drogi w Trzcińsku w 

tym roku za fundusze gminne (ok. 23 tys.) 

 Wniosek o dofinansowanie kotłowni w Gminnym Zespole Szkół przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska. 

 Wystosowano pisma w sprawie obowiązku wpięcia do kanalizacji w Kormanie do 

końca maja br.: 40 pism, wkrótce kolejne – do kanalizacji wpięto 54 gospodarstwa, w 

tym dwie nieruchomości gminne. 

 Informacja z Zarządu Dróg Powiatowych: poszukiwany 1 mln zł na wkład własny, 

plan odbudowy na 2013 po zapewnieniu wkładu własnego 20%: Komarno i 

Radomierz- część dolna 

 Regulaminy świetlic Trzcińsko i Janowice Wielkie- w związku z postulatem 

społeczności wsi Trzcińsko (na co dzień brak opiekuna) oraz opiekuna świetlicy w 

Janowicach Wielkich. Wymiana przeterminowanych liczników głównych na koszt 

gminy- partiami, na razie potrzeba ok. 130 szt. 

 Przegląd kominiarski budynków komunalnych i wspólnot dysfunkcjonalnych (bez 

zarządu, konta) 

 Początek akcji informacyjnej – gospodarka odpadami umieszczono w BIP i 

specjalnym informatorze janowickim 

Ochrona środowiska: 

 Została zawarta umowa okresowa na odbiór padłych zwierząt z dróg:  z Panem 

Andrzej Kuncewiczem  z Krzeszowa, płatne od kilograma 

 W trakcie przygotowywania: została zawarta umowa okresowa na odbiór zwierząt 

rannych z dróg – weterynarz Panem Mazurem 

 Przygotowania do inwestycji elektrowni wodnych Paszarnia (jeden sprzeciw sąsiada) i 

Zamczysko (przygotowanie umowy dzierżawy gruntu) 

 Odbyło się spotkanie w sprawie: Natura 2000-Góry i Pogórze Kaczawskie 

Kadry: 

 Został przygotowany nabór na pracownika ds. gospodarki odpadami- uruchomiony, 

oferty przyjmowane są do   28.01.br.  do godz. 14 :00 

 Został przygotowany nabór na animatora na boisku Orlik uruchomiony- oferty 

również przyjmowane są do 28.01. br. do  godz. 14:00 

 Złożyliśmy zapotrzebowanie na pracowników  do Powiatowego Urzędu Pracy  – plan 

zatrudnienia to: 26 osób tj. pracownicy gospodarczy, oczyszczalnia, Orlik, doręczanie 

korespondencji, świetlice Komarno i Trzcińsko, obsługa wieży w Radomierzu. 

 Zostały zawarte umowy zlecenia- z opiekunkami świetlic w Komarnie i Trzcińsku na 

czas ferii, z obsługą oczyszczalni (1 osoba, pozostali odpracowują zaległy czynsz), z 

doręczycielem poczty, odnowienie umów z opieką świetlicy komputerowej przy 

Kolejowej 2a, na zarządzanie kryzysowe, z palaczami 
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Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne  

 Przetargi całkowicie bezskuteczne, ani 2 lokale, ani 8 działek nie znalazły 

nabywców – została złożona 1 oferta, ale nikt nie kupił po naszych cenach nie 

zdecydował się na zakup.  Dalsze w oszacowaniu i przygotowywaniu (spodziewany 

głównie wykup lokali z bonifikatą, ale rzeczoznawca zupełnie zajęty zleceniami, co 

przedłuża czynności) 

 Opóźnienie wyłożenia studium, opóźnienie prac nad planami 

Oświata: 

 Organizacja ferii w gminie –szkoła, biblioteka, świetlice – w 4 miejscowościach 

(bez działań w świetlicy Rudawy- wartość prawie 3 tys. zł, finansowane z gminnej 

komisji oraz UG) 

 Sprawozdanie dyrektora (do wiadomości Rady) z realizacji działań oświatowych 

GZS: wyniki sprawdzianów i egzaminów dotąd nieco ponad średnią wojewódzką, 

ankiety dla rodziców i uczniów, spis osiągnięć indywidualnych, lokacja szkoły na 

wykresie uwzględniającym wyniki egzaminów i edukacyjną wartość dodaną  jako 

„szkoły wspierającej” (średnie wyniki, ale dobry przyrost wiedzy – co świadczy o 

pracy nauczycieli) 

Promocja: 

 Porozumienie o wspólnej promocji gmin powiatu jeleniogórskiego. – 2 tys.  

 Inne: 
      Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Janowicach Wielkich. – zwyciężczyni aukcji    

      panna Julia Cieślak będzie urzędować przez jeden dzień w gabinecie wójtowskim,  

     gdyż jej matka wylicytowała prawo do skorzystania z takiej oferty (dla urzędu  

     promocja, dla panny Julii frajda, dla WOŚP pieniądze) 

Spotkania, wizyty: 

 Odbyły się noworoczne spotkania: z kierownikami jednostek i pracownikami UG 

 Wójt brał udział w spotkaniach noworocznych: miasta Jelenia Góra, powiatu 

jeleniogórskiego, KSSEMP, Tauron, RIO, Gminy-uczestnicy projektu dot. wieży 

radomierskiej, Schneider, Demar dot. kotłowni GZSz, Inkobud,  Marszałek Łużniak i 

Przew. Pokój, Duch Gór- dot. marki lokalnej, Regioplan i pan Róg,  

 Odbyło się  spotkanie z okazji :Dzień Dziadka i Babci w Trzcińsku, w Janowicach 

Wielkich ,  w przedszkolu i  w szkole .Przyjęto  32 mieszkańców 

Korespondencja: 

przychodząca -  359 szt., wychodząca  -   452 szt. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – zapytał czy są pytania , uwagi bądź 

wnioski .  

Radny Paweł Pawłowicz – odnośnie tych pracowników interwencyjnych. Czy jest już 

wiadomo na jakich warunkach oni będą zatrudnieni czy Urząd Pracy zmienił te warunki. Jak 

przypominam sobie to kiedyś było pół na pół. Jak się to będzie miało w tej chwili? 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - warunki, które przedstawia nam Powiatowy Urząd 

Pracy są dobre 1300 zł. refundacja do każdego pracownika plus składki ZUS na okres 6 

miesięcy. 

Więcej pytań i uwag nie  zgłoszono 

 

Ad.6  Podjecie uchwały w sprawie :  

ppkt . 1 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania   

ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 

terenie gminy Janowce Wielkich jak również szeroko omówił projekt uchwały dot: dopłat do 
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cen 1 m
3 

dostarczonej wody oraz odprowadzanych ścieków .Szczegółowo przedstawił 

warunki rozliczeń, warunki stosowania cen i stawek opłat. Przedstawił również porównanie 

cen i stawek opłat taryf obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat 

nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zwrócił się do 

radnych o zadawanie pytań w sprawach niejasnych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo i dość burzliwie. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 6 głosów, „ przeciw ‘’1 głos  „wstrzymuję 

się”  głosy  nie wystąpiły 

Przewodniczący Rady Gminy poddał temat pod dyskusje. 

Radna Bożena Dyduch – mówiłam już na posiedzeniu komisji co w tym projekcie uchwały 

mi się nie podoba. Proszę państwa uważam, że podział na dwie grupy mieszkańców jednej 

gminy uważam za niestosowny. Nie może tak być, że jedni mieszkańcy za wodę płacić będą 

3,49 zł.,  a inni mieszkańcy będą płacić 34,19 zł . Ja wiem, że jest dopłata, ale niech ta dopłata 

będzie rozłożona na wszystkich mieszkańców. Jesteśmy mieszkańcami jednej gminy, mamy 

jedna radę, jednego Wójta i uważam, że nie należy robić takiej różnicy, że wy macie nową 

kanalizację i nowy wodociąg, a wy macie stary wodociąg. Ja uważam, że tak robić nie można.  

Przed sesja rozmawiałam z kolegą Kamińskim, który powiedział, że pozostali mieszkańcy nie 

mogą płacić za Komarno. Przedstawię państwu krótką historię. W 1968 roku w Komarnie 

była powódź jest to 44 lata temu. Po tej powodzi była taka konieczność założenia nowej 

drogi( asfaltu) ponieważ, w ogóle nie było dróg. Na początku lat 70 założono nam światło w 

Komarnie. Od tej pory, a więc 40 lat nie robiono nic. Następnie nastąpił okres kiedy zaczęto 

sprzedawać. Sprzedano w Komarnie piękny pałac z parkiem, remizę, świetlicę wiejską, 

sprzedawano mieszkania w ogóle z tych pieniędzy do Komarna nic nie wracało. Nikt z 

Komarna ani z radnych nie miał nic przeciwko temu, że w tym samym czasie w Janowicach 

bufowano jedna drogę przebudowano i budowano kanalizację, doprowadzono wodę do 

Radomierza. Do Komarna nic nie wracało. Po 40 latach nagle wybudowano nam kanalizację i 

wodociąg. Teraz Szanowni Państwo mieszkańcy Komarna macie zaplanowane 34,19 zł bez 

podatku za m
3
 wody i 19,16 zł za m

3
 kanalizacji. Zaznaczam, że to jest bez podatku. Proszę 

Państwa nie można tak robić. Ja wiem, że jest dopłata, ale żyjemy w takich czasach 

niepewnych, kiedy jest kryzys i nie wiadomo, co w ciągu roku nastąpi. Jeżeli radni 

przegłosują to tak jak jest w tej chwili z tą dopłatą do Komarna, a coś nastąpi w ciągu roku to 

niestety Pan Wójt może powiedzieć, że proszę państwa jesteśmy w takiej trudnej sytuacji 

finansowej i potwierdzi to Pan Skarbnik, że te dopłaty zlikwidujemy.  Będziemy tak musieli 

płacić jak radni zatwierdzą. Ja jestem za dopłatami, ale nie w tej formie nie w podziale 

mieszkańców na grupy. Nie można tak dzielić i nie można też mówić, że mieszkańcy 

poszczególnych miejscowości gminy nie będą dopłacać do mieszkańców Komarna. My 

mieszkańcy Komarna przez 40 lat z tego, co ja pamiętam dopłacaliśmy do wszystkich 

miejscowości. 

Radny Bogdan Kamiński –w drodze sprostowania powiedziałem Pani, że przyjmujemy 

równy podział na całą gminę bez dzielenia na poszczególne sołectwa. Po prostu Pani mnie źle 

zrozumiała. To jest duże nieporozumienie.  

Radny Łaski Romuald-  ja nie zgadzam się z wypowiedzią radnej Dyduch. Wyraźnie 

powiedziane jest w tych dokumentach, że mieszkańcy Janowic , Trzcińska , Radomierza i 

Komarna będą płacić taka samą stawkę. To, że m
3
wody kosztuje trzydzieści parę złotych, to 

pokazanie faktycznych kosztów związanych z inwestycją. Trzeba powiedzieć też, że gmina 

jako całość będzie te dopłaty wnosić. To nie Komarno, to my wszyscy mieszkańcy gminy te 

dotacje będziemy finansować. Uważam, że wystąpienie koleżanki Dyduch jest wielkim 

nieporozumieniem.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - w zakresie wypowiedzi radnej Dyduch to chciałbym 

przedstawić art.2 ust 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który mówi, że taryfa grupa odbiorców usług- 
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odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia lub odprowadzonych 

ścieków , warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Ustawa nam nakazuje przy 

różnych systemach różnicować te stawki.   Jest taki sam system gdzie mamy dwie niezależne 

instytucje po prostu musimy je rozliczyć indywidualnie. Stąd miedzy innymi propozycja, 

żeby nie różnicować jeśli chodzi o stawki mieszkańców Komarna. Kwota czy stawka za m
3 

była taka sama. Jeżeli chodzi o tą część , która została odsprzedana Wodnikowi, część 

wodociągowa koszty tego zakupu momentalnie Jelenia Góra dopisała sobie do kosztów 

kalkulacji 1m
3 

wody. Ta woda kosztowała prawie 100% . Oni też uwzględniają i stworzyli 

grupę taryfową, która odbiega sposobem rozliczenia świadczonych usług. Szukałem w 

internecie i przyglądałem inne Gminy i tam wszystkie Gminy uwzględniają niestety koszty , 

które zostały poniesione z nowymi inwestycjami. Nie chodzi tutaj, aby mieszkańcy Komarna 

płacili nie wiadomo jakie składki , bo nie do tego zmierza cała ta uchwała. Zmierza do tego 

,aby stawki były takie same. Ustawodawca nakazuje jak odróżnić różne systemy działające w 

ramach obrębu gminy.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska-  prosiłabym Skarbnika żeby zobrazował nam kwotowo bo 

w tej chwili powtarza się sytuacja jaka miała miejsce na komisji. Ile faktycznie zapłaci 

mieszkaniec Janowic, Radomierz i Trzcińska za m
3
wody. Pani Bożena inaczej odczytała 

projekt tej uchwały. Bardzo proszę zobrazować, jaka stawka będzie obowiązywała od 

01.03.2013 r. 

Skarbnik Gminy Baran Marcin – o ile Państwo przyjmą ta uchwałę stawka będzie taka 

sama jak w Janowicach Wielkich , cena wzrośnie o 1,49 zł. za wodę 1,98 zł. za ścieki. Tutaj 

trzeba zauważyć ,że wskaźnik inflacji będzie wynosił 2,7%. 

Przewodniczący rady Gminy Szymon Młodziński -  nie mogę zgodzić się z Panią Radna 

Bożena Dyduch chociaż wypowiedzi Pani są zawsze słuszne. Doprowadzana była sieć 

wodociągowa do Radomierza i Trzcińska, ale jest to wspólna sieć ona w pewnym sensie 

płynie do Radomierza i do wspólnej sieci przepompowywana jest do Miedzianki i z stamtąd 

zasila Trzcińsko , Radomierz i górne  Janowice. Tutaj trudno byłoby wydzielić Radomierz , 

Janowice i Trzcińsko skalkulowano łącznie. Po skalkulowaniu łącznym stawki nie wzrosły 

albo wzrosły minimalnie. Przez okres 2 lat była dopłata natomiast jak Pani mieszkając w 

Janowicach widziałaby tą sprawę wodociągu i kanalizacji w Komarnie. Przecież jest to 

zupełnie oddzielna inwestycja zarówno jak i kanalizacyjna i wodociągowa . Tylko dla wsi 

Komarno inne źródło zasilania wody i inne źródło odprowadzania ścieków. Nic nie ma 

wspólnego z instalacją, która jest w Janowicach. Własne źródło zasilania wody, własna 

oczyszczalnia ścieków te wszystkie instalacje spłacają ci, którzy z tego korzystają. Obciążyć 

inwestycją w Komarnie pozostałych obywateli i sołectwa to jest to samo jakby nałożyć 

podatek od spraw publicznych tu w tym wypadku kanalizacją Komarna. Przede wszystkim 

należałoby z takimi mieszkańcami uzgodnić przez wprowadzeniem tej inwestycji Komarna, 

że będą płacić za tą inwestycję, którą budujemy w Komarnie. Wielu ludzi nawet nie wie w 

Janowicach, ani w Trzcińsku, że taka inwestycja powstała w Komarnie. Nie może być tak 

żeby mieszkańcy innych sołectw z własnych kieszeni jeszcze raz płacili. Jeżeli będzie 

dopłata, to te dopłaty, to nic innego tylko z podatków nas wszystkich. I to jest bardzo 

sprawiedliwe, żeby każdego obciążać , takie jest moje zdanie.  

Radny Jacek Gołębski – nie wiem do czego my tu zmierzamy, Komarno sobie Janowice 

sobie . Powiedzieliśmy już niejednokrotnie to jest wspólne, to jest gmina i rozliczamy to czy 

to jest nowy wodociąg ,nowe ujęcie , ale cała idea leży w tym ,żeby wszyscy mieli jednakową 

stawkę . Niezależnie, że trudno jest drożej dla Komarna to jest drożej , bo innej możliwości 

zaopatrzenia w wodę , czy zrzut ścieków nie ma . Ale znowu powtarzanie, że pytać się 

mieszkańców samych Janowic czy budować w Komarnie wodociąg , czy kanalizację to jest 

coś błędnego. Rozliczamy gabarytowo jako gmina i to koniec i nie ma rozbicia na Trzcińsko 

sobie , Komarno sobie itd. Robimy stawkę dla całej gminy tak żeby było dobrze jak najtaniej, 

żeby ten obywatel płacił za ta wodę i za ścieki i na tym to wszystko polega. My się 
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sprzeczamy Komarno nic nie dostaje, to teraz dostaje, są poszkodowani. Jest jak jest. 

Inwestycje idą i rozliczamy to jako gabaryt. 

Przewodniczący rady Gminy Szymon Młodziński – finansowanie inwestycji nie jest tajną 

sprawą. Pan się myli. Mieszkańcy powinni wiedzieć o wszystkim, jeżeli chodzi o 

finansowanie. Płacą podatki i powinni wiedzieć, co się w Gminie dzieje. Pan był na 

zebraniach w Komarnie?. Jak ludzie nie byli doinformowani, co się działo. Jak chcieli 

wiedzieć ile ich ta inwestycja będzie kosztowała, ile oni będą musieli dopłacać itd. To 

niemożna mówić w ten sposób, że mieszkańcy jakby wiedzieli to ( trudne do odsłuchania) 

Radny Jacek Gołębski – ale nie o to mi chodzi Panie Przewodniczący. Ja zmierzam do taryf. 

Dlatego to powiedziałem, a nie do inwestycji . Na temat inwestycji nie mieszajmy pojęć 

inwestycja, a obciążenie równomiernie społeczeństwa na terenie gminy, a nie osobno każda 

wieś. A co do inwestycji i informacji i jakie były boje na Komarnie to ja bardzo dobrze o tym 

wiem, ale to jest budowa, sama budowa, jako budowa to jest co innego a tutaj jest całkiem co 

innego. Każdy obywatel powinien być obciążany jednakowo. 

Radny Paweł Pawłowicz – najważniejszą częścią tej uchwały jest tak naprawdę to ,kto ile 

będzie płacił , ale według tych projektów doskonale wiemy ,że stawka wychodzi po równo 

dla każdego. Nasz tutaj spieranie się, odnośnie inwestycji nie ma sensu. generalnie w tej 

uchwale o taryfach jest bardzo pięknie wyszczególnione jakie koszty gmina poniosła, ile 

będziemy płacić doskonale też wiemy, bo stawka według propozycji jest taka sama. Nie 

możemy tutaj rozpatrywać, że mamy wodociąg na Komarnie , bo ktoś inny powie ,że mamy 

wieżę w Radomierzu , albo drogę w Trzcińsku. To jest bez sensu drodzy radni. Najważniejsze 

jest to ile będziemy płacić. A podwyżki cen wody jak zauważył Radny Łaski są naprawdę 

bardzo małe. Poniżej inflacji. 

Radny Dariusz Podkański – ja chciałem zapytać Pana Skarbnika, czy gminę stać na takie 

podwyżki? Mówimy o dopłatach na cały okres rozrachunkowy. Np.: na 2014 rok , czy gmina 

daje gwarancję dopłat, żeby się nie okazało ,że gminy nie stać na dopłaty. 

Skarbnik Gminy Baran Marcin – tak co roku uchwalamy taryfy. Ja podobnie jak przy 

uchwałach śmieciowych przyjąłem rzecz taką, że gmina nie powinna zarabiać ,ja nie chcę 

żeby gmina zarabiała , ja jedynie co chcę to ,to że stawki są tak skalkulowane ,żeby gmina nie 

ponosiła wydatków ponad to jakie będą przychody. Te dochody jakie zostały zaproponowane 

pozwalają te stawki jakie są zrekompensować ponoszone wydatki. Nie jest wkalkulowana 

żadna marża , nie są wkalkulowane żadne inne dochody ponad to żeby pokryć wydatki 

związane z utrzymaniem  sieci. Z poborem wody z opłatami dla Wodnika w tej części z której 

są odbierane i dostarczana woda. Po to ,żeby wyjść na tzw. zero. Gmina nie powinna 

kalkulować zysków.  

Radny Michał Poleszko – ja mam pytanie czy orientował się Pan na tle innych gmin , które 

również w poprzednich latach prowadziły inwestycje odnośnie budowy sieci wodociągowo- 

kanalizacyjnej. Czy orientował się Pan jakie tam wychodziły później stawki za m 
3
 wody i 

ścieków. 

Skarbnik Gminy Baran Marcin – w tym momencie nie powiem Panu stawki. Ale wiem np.: 

że gmina Wągrów , która ma część oddawaną do Wałbrzycha , która też była nową inwestycją 

stawki są mniej więcej 50% wyższe. Chociażby Jelenia Góra , która nam podniosła dostawę 

wody stworzyła III grupę odbiorców, tylko i wyłącznie Gmina Janowice Wielkie , podnoszą 

tam o 50% stawki za wodę, uwzględniając sobie koszty przyjęcia część wodociągu , który 

został im odsprzedany. Podniósł też o ponad 100% bo z 222 na 500 abonament. Nie mam 

przed sobą materiałów i nie powiem dokładnie, ale są nowe większe stawki na nowych 

inwestycjach. 

Radny Michał Poleszko – dobrze jestem zorientowany na jakim poziomie występuje gmina 

Janowice Wielkie odnośnie inwestycji w stosunku do innych gmin. Nawiązując do cen 

wyjściowych jeżeli chodzi o ścieki i wodę. Chodzi mi o to ,że orientacyjnie sprawdziłem , jak 

to się kalkuluje i okazuje się ,że nawet w najdroższych gminach przekraczamy ceny wody 

kilkakrotnie. W najdroższych gminach i cena za wodę i za ścieki jest już tak wygórowana. Na 



str. 9 
 

terenie kraju nie ma takiej drugiej gminy, która przeprowadzała inwestycję i która 

przeprowadzała wyliczenia odnośnie wody i ścieków wg. moich opinii nie ma takiej ceny. 

Skarbnik Gminy Baran Marcin – nie ja robiłem kalkulację , dlatego sam byłem trochę 

zdziwiony ta ceną i tym wszystkim co wyszło. Tutaj jest kwestia ilości m
3
pobieranych , bo to 

jest w mianowniku całej tej kalkulacji. Zrobiłem kalkulację polegającą na tym  jaka cena 

byłaby w zależności ile osób korzysta z przyłączy . Zaczynając od 100 osób średnio na 

przyłącze 4 osoby czyli 25 przyłączy średnio zużycie 3m
3 

tak wg. ryczałtu i cena wynosi 83 

przy 100 osobach przyłączonych do max 834 osoby czyli tylu ilu mieszka w Komarnie wg. 

GUSU cena wynosi 15,37 zł . Taka rozpiętość jest przy założeniach 10.000 m , które 

zaprezentował Wodnik wedle ich ocen , wyszła cena taka jak wyszła te 34 zł.  

Radny Michał Poleszko- wg. mnie to z tego co rozmawiałem wczoraj na uczelni z 

profesorami powiedzieli mi, że dziwią się ,że Pan Wójt, Skarbnik nie dążyli do tego, żeby 

zminimalizować tą cenę.  Ja rozumie, że jest dopłata ,że stan faktyczny na koniec tej ścieżki 

wynosi ,że cała gmina ma jedna cenę. Ale dzisiaj dopłata jest. Przejdzie uchwała dopłaty i jej 

nie będzie, bo samej stawki ceny wody nie możemy zmieniać w ciągu roku. Cena jaka podana 

jest przez Wodnik nie jest szaloną ceną naprawdę, bo cena jest ciut niższa niż cena detaliczna 

wody, która występuje w Jeleniej Górze. Uchwała Rady Miasta w Jeleniej Górze na ostatnim 

spotkaniu oni nie podnieśli ceny wody. Oni podnieśli cenę abonamentową. Dalej będę 

twierdził, że można było skalkulować w taki sposób, żeby cena wyjściowa, która jest była 

cena odpowiednią. Uświadamianie ludzi, że jest tak, a nie inaczej, mieszkańcy Komarna i tak 

przeszli dużo, o którym wspominał Przewodniczący będzie im to ciężko wytłumaczyć. Dużo 

ludzi się nie podłączyło ani do wodociągu ani do kanalizacji. Ludzie, jeżeli będą mieli takie 

stawki, pomimo, że będą dopłaty, bo tak to kalkulują dzisiaj, ze dopłata jest dzisiaj a jutro jej 

nie ma. Powinniśmy myśleć, jako cała gmina, a my przy tej uchwale nie myślimy, jako cała 

gmina. Część składki, którą ponoszą mieszkańcy Komarna będzie częściowo utrzymywana 

sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Janowicach Wielkich. Ja rozumie oburzenie moim 

wystąpieniem, ale ja to wciąż podtrzymuję, że cena wyjściową nie musi być taka, która jest. 

Nie musi Wójt czy Pan Skarbnik tworzyć ten projekt uchwały, rozwijać tego. Możecie to 

zrobić, ale nie musicie. Co z tego ,że jest dopłata. Ta dopłata nic tak dokładnie nie daje. To 

jest sztuczne napędzanie. Pieniądze nie przychodzą z zewnątrz ani wy nie wydatkujecie. 

Jeżeli chodzi o stawkę to na całym kraju przodujemy za wodę i ścieki. Proszę się liczyć z tym 

to nie będzie mój pomysł i to nie to, że ja ludzi przeciwstawiam . Ludzie mówią ,że mają to w 

nosie. Gro mieszkańców ma w planie wydać kilka tysięcy złotych i wybudować sobie 

przydomowe oczyszczalnie ścieków niż w ten sposób funkcjonować. Proszę się z tym liczyć 

to nie mój pomysł, że ja sobie tak wymyśliłem , a tak odbiera to społeczeństwo Komarna. 

Wtedy Gmina będzie miała problem, bo się okaże, że wszystka dotacja, która przyszłą z 

Urzędu Marszałkowskiego, czy WFOŚ będzie problem, bo nie będzie efektu ekologicznego. 

Jeśli chodzi o uświadamianie mieszkańców to powiem tak mieszkańcy maja prawo wiedzieć 

wszystko, o tej inwestycji mówiono od początku w bardzo szerokim zakresie. A jeżeli ktoś 

chce bliżej wiedzieć jak to wygląda, to na każdej sesji mówiono przez Wójta chociaż 

fragment na temat kanalizacji. 

Radny Jacek Gołębski -  w nawiązaniu do wystąpienia Radnego chciałbym się zapytać jedną 

rzecz. Proszę mi powiedzieć jak sobie radny wyobraża zaniżyć teraz te koszty, o których się 

mówi z wyliczenia, że powinno być obliczone niżej. Jeżeli byśmy propagowali, żeby jak 

najwięcej mieszkańców włączyło się do kanalizacji i wody to matematycznie cena leciałaby 

nam w dół. Nie należy być przeciwnym tylko propagować, żeby mieszkańcy Komarna jak 

najbardziej się podłączali do systemu wody i kanalizacji. Wtedy automatycznie będzie nam 

spadać cena jednostkowa do dopłaty ta faktyczna biorąc koszty budowy , modernizacji itd. Im 

więcej się przyłączy tym cena zjedzie do realnych wyliczeń. 

Radny Michał Poleszko- jeżeli amortyzacja jest i są środki na pozyskiwanie na całą 

inwestycję czyli część amortyzacji pokrywa dofinansowanie i chociaż tu można byłoby 

zmniejszyć. Oczywiście Pan Skarbnik przedstawił nam rozporządzenie, które mówi, że nie 
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można, że musi być tak a nie inaczej. Głównym składnikiem, który podnosi nam cenę w 

przypadku wody i kanalizacji jest amortyzacja. 

Radny Uss Andrzej – kalkulacja, cena wyjściowa powstała, ponieważ Wodnik dolicza 

amortyzację swojego odcinka, swojej sieci a my jako Urząd swojego odcinka. Czy to jest 

rozłożone na lata, że ta amortyzacja zwróci się po latach i czy jest szansa, że ta cena 

wyjściowa spadnie po jakimś okresie. 

Skarbnik Gminy Baran Marcin -  4,5 %  sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej będzie 

amortyzowane przez 22 lata. Uchwalając dopłaty, niwelujemy tą wartość amortyzacji 

Amortyzacja nie jest przerzucana  na mieszkańców  żeby oni finansowali tą inwestycję. 

Chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Michała  drastycznie Wodnik podniósł  z 3,21 na 

4,94 to jest jednak podniesienie ceny.  

Amortyzacja przez 22 lata będzie taka sama. 

Podłączenie się 100 odbiorców spowoduje obniżenie 50 % wartości amortyzacji .  

Przyszedł Wójt Gminy Kamil Kowalski 

Radny Paweł Pawłowicz – mówimy tu, żeby propagować do podłączenia się do sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej. W zeszłym tygodniu otrzymałem telefon od mieszkańca 

Komarna i wprost zapytał czy my za wodę będziemy płacić 34 zł., a za ścieki 19 zł. W 

pewnym momencie nie wiedziałem, o co dokładnie chodzi. W momencie jak otrzymaliśmy 

materiały na posiedzenie komisji i sesji  mieszkaniec Komarna powiedział mi ,że Pan Radny 

Poleszko na swojej stronie Facebooka zamieścił dokładnie taki zapis. Drodzy mieszkańcy 

Komarna! Mam przed sobą projekt uchwały jaką przygotował Wójt Gminy Janowice Wielkie 

w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. A 

więc:  

1. Gmina została podzielona na 

a) Gmina Janowice bez Komarna 

b) miejscowość Komarno 

Ad. a) Cena za wodę podniesiona została z 3,44 na 3,49 cena za ścieki z 5,90 na 6,02( woda 

1,45% : ścieki 1,98% . 

Ad. b) cena za wodę z 3,44 na 34.19 : ścieki 5,90 na 19,16 ( woda 893,9% : ścieki 224,71%) 

Teraz mam pytanie? Ja jako zwykły mieszkaniec Komarna gdybym to zobaczył i przeczytał  

to uwierzyłbym ,że tyle zapłacę. To jest dezinformacja. Pan Radny Poleszko nie wspomniał o 

projekcje dopłat chyba , że będzie Pan głosował przeciwko udzieleniu dopłat, tak jak zrobił 

Pan to na komisji budżetu. Był Pan jedyną osobą, która głosowała przeciwko tym dopłatom. 

Ja wszystko rozumie, że czegoś ktoś nie chce, ale nie dezinformujmy ludzi. Mieszkaniec 

Komarna tak to odczytał.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska – chciałabym skorygować wypowiedź Pana radnego 

Poleszki po raz kolejny insynuuje, że nasza gmina podniosła najwyższe stawki za wodę i 

ścieki. Po sesji podam Panu link strony gdzie na 490 gmin już są wpisane nowa stawki . Nie 

trudno zauważyć, że nasza gmina jest daleko, daleko, a nie na początku. I to jest rzetelna 

informacja.  

Radny Michał Poleszko – owszem zamieściłem taką informację na stronie Facebooka, bo 

tak jest. Nie wspomniałem o dopłatach, bo cena wyjściowa jest taka, jaka jest. Ja już 

powiedziałem, że dzisiaj dopłaty są, a jutro dopłat tych może nie być. Uchwalając taryfę 

uchwalamy ją na rok i w ciągu roku nie możemy jej zmienić , ale uchwalając dopłatę możemy 

ja zmienić, albo znieść w każdej chwili i jest to taka różnica. Na przyszły rok będą nowe 

kalkulacje. Mam wrażenie jedno ,że nie będę polonizował ani siał fermentu jak to powiedziała 

Pani radna, ale widzę ,że w sposób negatywny nie wolno się wypowiadać na sesji i nie wolno 

poruszać wszystkich tematów. Jedni radni mogą coś powiedzieć i mówią i jest ok. pomimo to 

odbiega to od jakiś norm, a inni radni wypowiadają się to jest coś nie tak. Dalej będę do tego 

dążył.    



str. 11 
 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Panie Radny Poleszko Pan może 

wypowiadać się do woli jak to Pan rozumuje  to jest pana sprawa . Radni widzą i odczytują to 

inaczej. Po prostu się nie zgadzacie.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska – jeżeli ja słyszę jako radna, że Pan mówi, że gmina  

Janowice Wielkie znajduje się w czołówce, a ja mam rzetelne informacje  obrazując całą 

Polskę  to mam prawo powiedzieć ,że Pan nie przekazuje rzetelnej i prawdziwej informacji . 

Czyli Pan insynuuje osobom, które może nie widziały tego dokumentu  co ja ale  mam dowód 

na to  że  nie jesteśmy gminą,  w której ceny wody są na pierwszym miejscu.   

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – ja przypomnę obecność na tej sali 

Pana Prezesa Wodnika, gdzie powiedział, że nie będzie realizował tej inwestycji w Komarnie. 

Po dwóch latach wrócił. Zasadniczą sprawą jaką powiedział nam ,że to się nie opłaca. 

Przeanalizowaliśmy i okazało się, że nam się to nie opłaca ponieważ na 1 km sieci powinno 

być przynajmniej 120 odbiorców jednych i drugich to może zamykać się nam na zero. 

Natomiast Kowary jak zmierzyli sieć to jest 13,5 km wodociągu , 14 km kanalizacji to ilu 

musiało by być odbiorców, żeby to było opłacalne.  Natomiast jak tu już powiedział radny 

Gołębski, że zniżka stawek na wodę i kanalizacje, to jest szybkie podłączenie się pozostałej 

grupy mieszkańców Komarna. To idzie stanowczo za wolno i te dopłaty będą takie jakie Wójt 

zastosował.   

Radny Dariusz Podkański – umieszczenie na Facebooka informacji byłoby prawdziwe 

gdyby Pan ujął dopłaty i wtedy wszystko ok.   

Radny Łaski Romuald – Pan Michale jaki Pan miał interes, jakie intencje, że wprowadzał 

Pan w błąd mieszkańców Komarna. 

Radny Michał Poleszko -  to nie jest moja wina , jeszcze raz powtarzam nie skłamałem nie 

oszukałem mieszkańców Komarna  napisałem prawdę i dalej w tym kierunku będę szedł. 

Intencja moja była taka, że uważałem za słuszne i dalej twierdze, że nikogo nie 

wprowadzałem w błąd. 

Radny Jacek Gołębski – należało po przecinku napisać stawkę z dopłatami i było by ok. 

Ponadto składam wniosek formalny o zamknięciu dyskusji oznajmił, że w czasie głosowania 

na sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 13 radnych, 13 głosów „za” głosy „ przeciw ”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania  

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

sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 13 radnych,12 głosów „za” 1 głos „ przeciw”, głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXII /153/2013 

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

ppkt.2 

dopłat do cen 1 m
3 

dostarczonej wody oraz odprowadzanych ścieków wynikających z 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie  

Gminy Janowice Wielkie zatwierdzonych uchwałą Nr.../....../2013 Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - odczytał treść projekt uchwały oraz uzasadnił objaśnienia 

i rozdziały. Ponadto zwrócił się do radnych, aby w sprawach nie jasnych zwracali się z 

pytaniami bądź wnioskami.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 6 głosów, „ przeciw ‘’1 głos „wstrzymuję 

się”  głosy  nie wystąpiły 

Otwarcie dyskusji 
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Pytań , uwag i dyskusji  nie  zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania  

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

sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 13 radnych,12 głosów „za” głosy „ przeciw” nie wystąpiły, 1 głos ‘’wstrzymuje 

się’’  

Uchwała otrzymała Nr XXII /154/2013 

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przerwa 11:30 

Wznowienie obrad 11:45 

 

ppkt 3 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami   

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2013 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -  odczytał treść projekt uchwały oraz uzasadnił 

objaśnienia i regulamin komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Janowice 

Wielkie w celu opiniowania ofert realizacji zadań pożytku publicznego . Ponadto zwrócił się 

do radnych, aby w sprawach nie jasnych zwracali się z pytaniami bądź wnioskami.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosów „za”   głosy  „ przeciw ‘’ i  głosy 

„wstrzymuję się”   nie wystąpiły 

Otwarcie dyskusji 

Pytań , uwag  nie  zgłoszono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania  

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

sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 13 radnych,13 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXII /155/2013 

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

ppkt.4. 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013rok 

Skarbnik Gminy Marin Baran – odczytał treść projekt uchwały  w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok 

Omawiając paragrafy , uzasadnienie i załączniki .Zwrócił się do radnych, że o ile będą 

zapytania bądź wnioski będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie.      

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz - po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie:. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2013 rok 

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

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

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Radny Dariusz Podkański -  w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód jest kwota 

76.000,00 zł w związku z oszacowaniem wartości kosztów usług odbioru nieczystości 

płynnych ze wsi Komarno. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran –  oznajmił ,że przed przystąpieniem opracowania budżetu 

na 2013 rok nie miał cennika od Wodnika za odbiór ścieków. 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przed przystąpieniem do głosowania  

przeczytał  projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, że w czasie głosowania na 
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sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 13 radnych,13 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXII /156/2013 

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu 

 

ppkt.5 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu    

sołeckiego w roku budżetowym 2014 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawił projekt uchwały omawiając szczegółowo  

zagadnienia związane z funduszem sołeckim. Nadmienił również , że dołożą wszelkich starań 

żeby realizować działania w zakresie funduszu sołeckiego. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz- po szczegółowym omówieniu 

projektu w sprawie przedmiotowej Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania 

głosowała „za” 7 głosów, „  głosy „ przeciw ‘’ i głosy „wstrzymuję się”  nie wystąpiły.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przed przystąpieniem do głosowania  

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

sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 13 radnych,13 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXII /157/2013 

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu 

 

ppkt.6 

Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – nadmienił, że w sprawie przedmiotowej wszyscy radni 

w materiałach sesyjnych otrzymali ksero wniosku ( prośby) Małgorzaty i Sławomira Skalany. 

Pomimo tego zapoznał wszystkich ponownie z treścią wniosku nadmieniając, że środki 

finansowe ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną na budowę domu. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz- po 

szczegółowym omówieniu projektu w sprawie przedmiotowej Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 7 głosów, „ głosy „ przeciw ‘’ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły.  

Przewodniczący Rady Gminny poddał temat pod dyskusje  

Radna Iwona Niedźwiedzińska – również jestem za nie mniej jednak chciałabym 

przypomnieć Panu Wójtowi o obowiązku gminy kontrolowania tych właśnie osób, którzy 

zostali zwolnieni ze zwrotu bonifikaty, aby urząd gminy czuwał nad tym czy faktycznie te 

osoby, które zostały zwolnione ze zwrotu bonifikaty czy faktycznie dokonały tej budowy i 

czy są mieszkańcami nadal naszej gminy. To, co było za pierwszym przypadkiem został Pan 

zobowiązany do podpisania jakiegoś porozumienia czy zobowiązania.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – we wniosku do Wójta Gminy państwo 

piszecie ,że w 2013 roku rozpoczniecie budowę domu rodzinnego na działce kupionej w 

formie przetargu z urzędu Gminy . Czy możemy wiedzieć gdzie położona jest ta działka. 

Skalany Małgorzata – działka ta położona jest w Janowicach Wielkich ul. Robotnicza.( małe 

osiedle). 

Skalany Sławomir- kwota pozyskana ze sprzedaży mieszkania  pozwoli nam postawić 

budynek w stanie surowym.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – odnośnie wypowiedzi radnej Niedżwiedzińskiej  jasne ,że 

takie podpiszemy porozumienie w którym to państwo nadal  zobowiązujecie się  na 

przestrzeni czasu określonym w akcie notarialnym realizować  te środki przeznaczać. Jest to 
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już trzecia sytuacja. Monitowanie i czuwanie ze strony gminy wystarcza  praktycznie 

zakańczane są roboty i powoli  zaczynają zamieszkiwać .   Udzielenie bonifikaty w Komarnie 

nie była kwestia budowy tylko kwestia powinowactwa  i stopnia pokrewieństwa. Ja bardzo 

proszę o podjecie tej uchwały i pomóc naszym młodym  mieszkańcom gminy.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przed przystąpieniem do głosowania  

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

sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 13 radnych,13 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły 

Uchwała otrzymała Nr XXII /158/2013 

Uchwała stanowi załącznik Nr 8,9 do niniejszego protokołu 

 

ppkt.7 

Zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – wysoka rado 15.01.2013 roku  Pan 

Radosław Czaja  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji uzasadniając ją nadmiarem obowiązków 

zawodowych.   

Radny Radosław Czaja – dlaczego chce zrezygnować to jasno opisałem w piśmie, które 

każdy z państwa ma przed sobą. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 

15.01.br wewnątrz komisji przeprowadziliśmy dyskusję i głosowanie  o desygnowanie na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana radnego  Andrzeja Uss, który wyraził zgodę na 

dalsze piastowanie stanowiska   za zgodą rady gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – jednocześnie informuje ,że w związku 

z rezygnacją przez Pana Radosława Czaja Komisja Rewizyjna Rady Gminy Janowice Wielkie  

w dniu 15.01.2013rok złożyła wniosek, w którym to  wnioskuje o powołanie na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Radnego Andrzeja Uss. Czy radny Andrzej 

Uss wyraża zgodę 

Radny Andrzej Uss – tak  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – czy są inne propozycje na piastowanie 

tego stanowiska . 

Radny Paweł Pawłowicz – myślę ,że to co postanowi sobie komisja wewnątrz to 

powinniśmy przyjąć. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przed przystąpieniem do głosowania  

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

sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 13 radnych,13 głosów „za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły 

 Uchwała otrzymała Nr XXII /159/2013 

Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński  -  w imieniu Rady Gminy  i własnym 

chciałbym serdecznie podziękować zdającemu funkcję radnemu Radosławowi Czaja za 

współpracę a zarazem pogratulować nowemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 

Andrzejowi Uss   i życzę owocnej pracy w tej komisji i obiektywnej kontroli.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski -ja również bardzo dziękuje ustępującemu przewodniczącemu 

Radosławowi Czaja  gratuluje radnemu Andrzejowi Uss  objęcia tej funkcji i życzę Panu 

dobrej współpracy i chęć rozwiązywania problemów nad którymi będzie pochylać się 

Komisja Rewizyjna. 

 

ppkt.8 
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Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss – w materiałach sesyjnych każdy 

otrzymał plan pracy. Jeżeli ktoś ma nowe zadania lub chęć wniesienia coś nowego do planu 

pracy to Komisja czeka na propozycje lub uwagi do tego planu, który został przez nas 

utworzony i państwu przedstawiony. 

Radny Paweł Pawłowicz – mam pytanie odnośnie planu pracy pkt. 9 Kontrola gospodarki 

finansowej sołectw tj: fundusze sołeckie za rok 2013. Mamy tu III kwartał wpisany. Ale jeżeli 

ktoś realizuje fundusze sołeckie to kontrolować powinno się w następnym roku, bo do końca 

roku 2013 można fundusze realizować. A w tym okresie wszyscy zaczynają dokładnie 

realizować. Myślę, że ten punkt można przenieść na IV kwartał i będzie bardziej skuteczna. 

Radny Romuald Łaski - przejrzałem te propozycje planu pracy komisji rewizyjnej i wydaje 

mi się, że komisja ujęła w planie kontroli bardzo istotne elementy naszego życia w gminie. 

Uważam, że plan ten z powodzeniem przyjąć. Nie mniej jednak chciałem zwrócić uwagę na 

jedną rzecz mówił o tym już Przewodniczący Rady, żebyśmy, jako Rada Gminy zajęliśmy się 

sprawami szkoły. W związku z tym wskazane byłoby, żeby Komisja Rewizyjna na jednych ze 

swoich posiedzeń przyjęła taki plan skontrolowania szkoły pod względem gospodarki 

finansami. Sądzę, że na sesję zaprosimy Dyrektora Szkoły, który przedstawi nam zestawy 

dydaktyczno -wychowawcze stanowiłoby to jedną jakąś całość. Finanse, sprawy 

wychowawcze i dydaktyczne. To miałoby racje bytu, bo z tego, co wiem to nasza szkoła 

wysoko jest notowana względem dydaktyczno- wychowawczym. Ale ledwie wiąże koniec z 

końcem pod względem finansowym. W związku z tym proponuje żeby tą sprawę gospodarki 

finansami tutaj włączyć do planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss – Panie radny proszę zobaczyć pkt. 10 

jest zapis Kontrola realizacji budżetu za rok 2013 w wybranych jednostkach organizacyjnych 

Gminy Janowice Wielkie w tym może być też szkoła.  Nie chcemy narzucać sztywno, w 

której jednostce, jeżeli rada uzna, że ma to być szkoła to podejmujemy się działań w szkole. 

Na poprzednich radach przypominałem i będę nadal przypominał, że jeżeli radni mają, jaki 

pomysł na konkretny punkt pomimo tego planu to bardzo chętnie możemy się zająć. To jest 

tylko propozycja.   

Radny Romuald Łaski – wobec powyższego proszę dopisać, w pkt. 10 szkoła w zakresie 

gospodarki finansowej szkoły za rok 2011/2012  

Radna Iwona Niedźwiedzińska – chciałabym zapytać komisji w starym składzie. Przed sobą 

mam plan pracy na 2012 rok. Od pewnego momentu, kiedy złożyłam wniosek, aby 

przekazywać protokoły pokontrolne do wiadomości rady gminy i miałam nad tym kontrole 

wiem, że wiele punktów z tego nie zostało zrealizowanych. Chciałabym przypomnieć 

Komisji Rewizyjnej w tym nowym składzie o regulaminie komisji, § 6 który mówi 

Przewodniczący Komisji składa radzie sprawozdanie z działalności komisji. Nie 

przypominam sobie również żeby komisja przed zmianą składu złożyła takie sprawozdanie. 

Przyjmujemy działania na dany rok, ale nie wiemy ile tych kontroli zostało 

przeprowadzonych. Planowane było 12, ale w rzeczywistości nie wiem ile było. Tutaj 

wracam się do Pana Przewodniczącego Rady, żeby zobowiązać Komisje Rewizyjną do 

złożenia sprawozdania na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – ja mogę odpowiedzieć na Pani 

wniosek w ten sposób. Kilkakrotnie omawialiśmy wnioski, które komisja stawiała z 

przeprowadzonych kontroli. Protokoły z kontroli, w których nie było wniosków taki protokół 

nie był przedstawiany na sesji. Przyznaje za słuszność ,że  § 6 mówi o tym. Uważam ,że 

najlepiej byłoby żeby w lutym , jeżeli będzie sesja zwołana przewodniczący przedstawił 

sprawozdanie roczne. Ponadto zwracam się do Komisji Rewizyjnej o ujecie w planie pracy  

kontroli taryf na zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzanie ścieków 

przedstawionych przez Wójta Gminy Janowice Wielkie na okres od 01.03.2014 do dnia 

28.02.2015. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Uss – uważam ,że możemy dopisać do planu 

pracy wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przed przystąpieniem do głosowania  

przeczytał  projekt uchwały w sprawie przedmiotowej wraz z poprawkami tj: w pkt. 10 

dopisujemy w  szkole  pod względem gospodarki finansami oraz dopisujemy pkt.12 

kontrola taryf na zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzanie ścieków 

przedstawionych przez Wójta Gminy Janowice Wielkie na okres od 01.03.2014 do dnia 

28.02.2015. oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 13 radnych W 

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

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

Uchwała otrzymała Nr XXII /160/2013 

Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu 

 

Ad.7,8 

Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXI sesji Rady Gminy. 

Radny Andrzej Uss – po raz kolejny poruszam problem tego odcinka ulicy Leśnej jadąc do 

Starych Janowic, Miedzianki przez las powstały tam wyboje, wycieka woda na drogę. Nikt, 

kto dostarcza coś samochodem do 3, 5 tony nie chce jeździć. Przez most przy ul. Partyzantów 

nie można jeździć. Powstał brak dojazdu zimową porą. Może by tak zwrócić się do 

nadleśnictwa i podjąć jakieś rozmowy celem przeprowadzenia częściowego remontu tej drogi 

udrożnienia tego przepustu. W tej chwili tam jest tragedia zarośnięte krzaki, drzewa. Jest 

trudno przejechać np.; śmieciarką czy też innym pojazdem.  

Radny Marek Kusz – ten problem, który chce przedstawić istnieje już od wielu lat, chce 

powiedzieć, że w tej chwili on się nasilił. Jest to problem bezpańskich psów, które latają po 

ulicach bez kagańca. Jest problem psa, który często przebywa na boisku szkolnym. Jest to 

duży pies, który zagraża bezpieczeństwu naszych dzieci. Pytam czy dałoby się ten problem 

rozwiązać. Czasami ten pies może być czyjś on nie ma obroży. Nieraz sąsiedzi wiedzą czyj 

ten pies jest. Niemniej jednak w tej sprawie nic się nie robi, pomimo, że w tej sprawie już się 

rozmawiało. Były poruszane tematy z dzielnicowym naszej gminy i komendantem 

dzielnicowym niestety nie ma poprawy, co do tego problemu. 

Radny Andrzej Uss- ja składałem już interpelację do Wójta i dostałem odpowiedź, że podjął 

rozmowę z dyrektorem szkoły na temat tych psów. Czy możemy dowiedzieć się czy ta 

sytuacja się zmieniła czy dyrektor wnioskował do dzielnicowego, czy do Urzędu Gminy o 

zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci? Czy dyrektor szkoły ma wnioskować o odłowienie 

tych psów? 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – ja akurat pilotowałam ostatnio temat szczepienia psów. 

Jest to temat, który nam się wymknął przed laty, albo jest to dosyć poważna sytuacja. 

Dostałam odpowiedź od lekarza weterynarii i ten temat dalej będę śledziła i pilotowała z 

Urzędem Gminy. Informacyjnie chce przekazać, że na terenie gminy Janowice Wielkie 

zaszczepiono 368 psów w tym:  

Janowicach Wielkich 158 psów  

Komarnie 109 

Miedzianka 1 

Mniszków 8 

Radomierz 44 

Trzcińsko 48 

Nie ma teraz przepisów, które by nakazywały, że trzeba szczepić psy w stałym miejscu 

zamieszkania. Obliczyłam sobie, że jest to około 7.500 zł podatku od psów. Temat drążę, bo 

nie mogę zgodzić się z tym, że temat wymknął się Urzędom na terenie polski spod kontroli i 

zaczęło się robić niebezpiecznie. Idąc z psem na smyczy, kiedy widzi się wolno latającego 

dużego psa to boimy się i zastanawiamy się czy on jest faktycznie zaszczepiony. Z informacji 
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od lekarza weterynarii, który szczepił psy w Trzcińsku dowiedziałam się, że około 17 psów 

wcale nie szczepiono. To jest bardzo dużo. O ile nie uda mi się ten temat samej rozwiązać to 

sprzedam go dziennikarzom niech zobaczą jak to inne gminy robią. Nie może być tak, żeby 

ludzie zaczęli bać się chodzić po ulicach, bo nieznane psy latają Druga sprawa to odśnieżanie 

Różnie bywało z tym odśnieżaniem. Staram się być obiektywną radną. Nie podoba mi się to, 

co teraz się dzieje. Dzisiaj o godz. 7: 00 dzwoniłam do Komarna do sołtysa Polemizowanie na 

odległość żeby nie narzekać, że nie jest tak jak ja mówię stwierdziłam jednoznacznie, że drogi 

na terenie Trzcińska, drogi gminne odśnieżane są nawet 2 razy w tygodniu wiem, bo 

mieszkam w pobliżu drogi i wiem jak to wygląda. Interwencja dzisiaj spowodowała to, że 

jadąc na sesję odśnieżono ulicę główną i boczne uliczki. Ja rozumie, że drogi nasze gminne to 

trzecia kolejność odśnieżania, ale proszę nie zapominać my też tam mieszkamy. Niestety 

muszą sobie dać radę, jeżeli chcą obsługiwać naszą gminę w przyszłym roku. Trzecia sprawa 

to mam do Wójta prośbę w związku z tym, że otrzymałam pismo w listopadzie od Starosty 

Włodygi w sprawie drogi przez Trzcińsko chciałabym, aby gmina dalej pilotowała tą sprawę. 

Jest to odpowiedź na pismo z dnia 31.10.2012 roku, w którym to informuje, że zadanie 

przebudowa drogi powiatowej Nr 2778D we wsi Trzcińsko gm.: Janowice Wielkie o długości 

3 km jest wpisana do wieloletniego planu inwestycyjnego powiatu jeleniogórskiego na lata 

2010-2014.Zadanie to wprowadzono Uchwałą XXIII/132/2012 Rady Powiatu z dnia 

27.09.2012 r. w sprawie aktualizacji tego planu. Sprawdzałam jest na pozycji 61, ta 

inwestycja. Teraz tylko pozostało przypominanie tym panom, żeby nam to nie uciekło. 

Powiat będzie robił wszystko żeby nas wypchać, ale nasza korespondencja nas radnych z 

Trzcińska spowodowała, że wreszcie ktoś głośno zaczął mówić o naszej niebezpiecznej 

drodze. Trzeba sprawę pilotować żeby niezepchnięte zostały na kolejne lata 2014-2020. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – odnośnie odśnieżania chce 

powiedzieć, że Pani obserwuje Trzcińsko i ma pani rację. Natomiast ja chcę powiedzieć, że 

jeżeli chodzi o Janowice Wielkie to spotykam się z pozytywnymi opiniami. Nawet dzisiaj o 

godz 6; 00 odśnieżane były chodniki. Jeden pracownik odśnieżał łopatą a drugi szedł zanim i 

zmiatał miotłą a następnie posypywał piaskiem.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski – odnośnie wypowiedzi radnego Andrzeja Uss to nie czas i 

miejsce żeby teraz wycinać drzewa i remontować przepusty.  Ja pamiętam o tym problemie 

temat ten jest znany od wielu lat i jeszcze będzie musiał trochę poczekać żeby być rozwiązany 

tak jak cała masa dróg pozostałych i innych spraw związanych z tym problemem. Jeżeli 

chodzi o psa w szkole, o którym zgłasza nam radny Kusz to dyrektor szkoły był zobligowany 

do rozwiązania tego problemu. Ja będę monitował tą sprawę. Odnośnie ogólnie psów tych 

zaszczepionych i niezaszczepionych jak to się ma do podatków mamy problem i nie tylko 

nasza gmina, ale jest problem na terenie całego państwa. Nie tylko w formalno prawnym 

poukładaniu tego tematu psów biegających, ale i mentalności i podejścia kwestii 

odpowiedzialności za te czworo nogi. Mamy dane, i dziękuję, że z tym wnioskiem zgłosiła się 

Pani Radna Iwona, ale my nadal nie mamy poszczególnych adresów, nawet gdybyśmy mogli 

mieć takie adresy to wtedy moglibyśmy wzywać do zapłaty tego podatku za te psy.  Ale 

formalno prawnej w tej chwili nie mamy możliwości. Pytam ościenne gminy i każdy mi 

mówi, żebym nie ruszał tematu. Wyłapanie jednego psa wynosi od 600 do 1000 zł. Mam 

nadzieję, że rozsądek mieszkańców będzie zwyciężać. Bałem się, że będzie dużo mniejsza 

skala psów zaszczepionych. Jeżeli chodzi o odśnieżanie to będziemy musieli zastanowić się 

przy rozpisywaniu przetargu. Obecna firma wykonująca usługi wykonuje tylko przez rok. W 

obecnym roku będziemy ogłaszać przetarg na trzy letni okres odśnieżania. Główny problem 

to taki ,żeby znowu nie przyczepiła się do nas kontrola,  żeby sprzęt stacjonował na terenie 

naszej gminy. Mogę powiedzieć, że trzecią zimę jako Wójt Janowice Wielkie  mam 

obowiązek sprawowania pieczy  to powiem ,że po raz pierwszy ludzie dzwonią i mówią ,że 

tak jeszcze nigdy nie było. Nigdy się nie da mając tak ograniczone fundusze  odśnieżać tak 

jakbyśmy chcieli. Staramy się jak tylko możemy ,żeby wszystkie drogi były odśnieżone w 
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miarę szybko i jak najlepiej. Myślę, że problem rozwiąże się przy kolejnym rozpisaniu 

przetargu.  

Radny Andrzej Uss – został wyznaczony pracownik do zbierania informacji o sytuacji na 

drogach i przekazywanie danych zleceniodawcy są głosy podzielone, bo pana sołtysa nie ma, 

czy ten wybór jest właściwy, bo sołtys koordynuje działania wirtualnie zarządzając tym 

odśnieżaniem nie będąc w terenie. Druga sprawa wykonawca, jeżeli w specyfikacji mamy 

zapisane odśnieżanie ma być wykonywane w kierunku przeciwnym do zabudowy o ile jest to 

możliwe to niech ten wykonawca stara się tak robić bo mieszkańcy czytają naszą stronę , 

przetargi i mają wiedze i jeżeli ktoś to ujął w przetargu, że mają tak odśnieżać to niech będzie 

to realizowane i kontrolowane. A niestety śnieg odsypywany jest na zabudowania.  Wójt 

Gminy Kamil Kowalski – mam prośbę proszę wskazać, które to są odcinki będę Panu 

Chrząstowskiemu monitować. Jeżeli chodzi o wskazanie osoby, która będzie monitować całą 

akcją odśnieżania to obowiązek należał do wykonawcy. 

Radny Łaski Romuald – moja sprawa dotyczy marketu Dino- jest to sklep, który cieszy się u 

nas wielkim powodzeniem. Przyjeżdżają mieszkańcy nieraz z poza gminy. Jest tam zrobiony 

podjazd, który był remontowany, bo nieco złagodzono podjazd, który idzie pod górkę. Starsi 

ludzie idący na piechotę tego wejścia zwyczajnie się boją. Bo pochyłość, śliskość można 

sobie nie jedna krzywdę zrobić. Proszę o wystąpienie, żeby właściciel tego marketingu 

zbudował zwyczajne schodki tam jest na tyle miejsca, by tam takie stopnie zainstalować. 

Pozwoli tam ludziom normalnie się poruszać bez obaw.  

Radny Paweł Pawłowicz – mam pytanie. Od jakiegoś czasu bardzo dużo ciężkich 

samochodów dojeżdżało do Pana Wilka. Droga bardzo na tym ucierpiała. Zauważyłem, że 

część tej drogi została połatana, ale duża część poboczy woła o naprawę. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odnośnie wniosku Pana Łaskiego wystąpimy do właściciela 

„Dino” o wykonanie ciągu pieszego na dojście do obiektu handlowo- usługowego w 

Janowicach Wielkich. Jeżeli chodzi o transport ziemi to niektóre dziury zostały wykonane i 

połatane. Żalił się mi strasznie Dyrektor Dróg Powiatowych, że to i tak na stare układy, że w 

ogóle nie mają pieniędzy i nie wiadomo, kiedy je będzie miał.  Jeżeli chodzi o całość drogi 

powiatowej od Radomierza przez Janowice, Trzcińsko na przełęcz Karpnicką owszem została 

wpisana. V-ce Starosta wypowiadał się na „Jelonce”, że całe naciski powiatu będą szły na 

Janowice Wielkie. My wystąpiliśmy z wnioskiem o zabukowanie w budżecie miliona złotych 

na układ własny na budowę tych dróg. W ramach uchwały budżetowej stajemy na głowie ze 

Skarbnikiem i zastanawiamy się, czy w tym roku współ-partycypować w układzie własnym 

Starostwa Powiatowego, który będzie musiał 20% do naprawy dróg dołożyć. Poskładane 

zostały wnioski i co z tego, że złożyliśmy, że monitujemy skoro Zarząd i Rada Powiatu na 5 

wskazań zadań do wykonania ze środków popowodziowych nam wpisała dwa na miejscu 

drugim i trzecim. Pierwsze zadanie z dofinansowania z roku 2010 roku. Jest to most w 

Szklarskiej Porębie na drodze powiatowej. Drugie zadanie o które mocno posprzeczałem się z 

Dyrektorem i Starostą będę jeszcze rozmawiał na szczeblu Starosty i szczeblu 

Przewodniczącego Rady Powiatu, ponieważ została wpisana droga z Mysłakowic ( Jasiowa 

dolina
 
) przez Wojanów na Komarno. To jest kompletny absurd. Oni napisali kompletną 

odbudowa 6 km drogi w Komarnie około 6 000 000 do 7 000 000 zł. Można jeździć z 

Dyrektorem, można jeździć z przedstawicielem Rady Powiatu, co wy chcecie na tych 6 km 

robić. Tam trzeba maksymalnie 1 km przebudować drogę która została w zeszłym roku przez 

nas wybudowana. Ale Panie Wójcie tyle oni pisali to tyle dostali. Jeżeli chodzi o drogę przez 

Radomierz na Janowice i drogę przez Trzcińsko  to będziemy myśleli w kolejnych latach . 

Będę pamiętał Pani Radna mówię o Radnej Niedźwiedzińskiej i będę pamiętał Panie Radny 

mówię o Pawle Pawłowiczu będę o te drogi walczył. Ważną rzeczą jest ,że znajdujemy szanse 

żeby w budżecie  współ-partycypować na układzie własnym . Otóż to nie jest teraz walka o to 

czy to oni powinni poprzeć drogę, tylko jest o to, żeby znaleźć te pieniądze i zbudować drogi, 

które są potrzebne nam wszystkim. W tym roku jako trzecie zdanie, bo drugie to jest właśnie 

droga Mysłakowice-Wojanów przez Maciejową i Komarno . Jedno złożyli i chwała im za to 
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na dolny Radomierz jako zadanie nr trzy. Jeżeli by się to udało to przynajmniej od strony 

Radomierza, przynajmniej odcinek Radomierza jeżeli by wszystko dobrze poszło mielibyśmy 

zamknięty odcinek od zjazdu z krajówki do ostatnich domostw na zakręcie. Jak zobaczyłem 

co pisał powiat to ja  zapytałem gdzie jest logika postępowania . Nadal z uporem będę 

walczył . A oprócz tego z tych pieniędzy  popowodziowych będziemy naprawiać  inne drogi.  

Odnośnie pism które złożyła Przewodnicząca Rady Sołeckiej Mniszków – Miedzianka chce 

powiedzieć, że w tym samym tygodniu odbyło się spotkanie z firma odśnieżającą . W 

zeszłym tygodniu jechałem po całości dróg i spotkałem się z mieszkańcami na Mniszkowie 

faktycznie było bardzo ładnie odśnieżone. Odnośnie dowozu dzieci natychmiastowo miało 

miejsce spotkanie przedstawicieli sołectwa z kierowcą i dyrektorem odpowiedzialnym, za 

kierowców i za przewozy. Są ludzie różni, ale mam sygnały, że kierowca zaczyna się 

uśmiechać i odpowiadać dzieciom na zadane dzień dobry.  

 

Ad.9 Sprawy różne   

Mieszkaniec Janowic Wielkich Bogdan Lesiński  - chętnie przychodzę na radę i chętnie 

słucham co państwo mówicie .Mnie to interesuje i wobec tego wiem co w gminie się dzieje. 

Ale obiecuje też sobie, że nie będę się odzywał. Ale jak słyszę wypowiedzi to niestety nie 

mogę i chciałbym się odnieść do jednej kwestii do koleżanki Bożeny Dyduch mojej 

wieloletniej koleżanki nauczycielki, profesorki. Pani wspomniała taką rzecz, że od dawna z 

któreś tam powodzi w Komarnie została zrobiona droga asfaltowa później, że sprzedano 

pałac, sprzedano świetlicę itd. Z wypowiedzi wynikało, że właściwie gmina z Komarna miała 

wielkie zyski. Zapomniała Pani jednak powiedzieć o tym, że od 1990 roku, od kiedy powstały 

samorządy, że co roku gmina płaci za MZK., Co rocznie gmina odprowadza nie małe 

pieniądze. Jest to wkład gminy bardzo duży. Druga rzecz chciałbym się odnieść do 

wypowiedzi radnego Poleszki, który wypowiedział się na temat ceny wody. Kilka razy pan 

wspomniał, że napisał pan prawdę. Ja uważam, że pan mieszkańców gminy Komarna wręcz 

zniechęca do tego żeby oni włączali się do nowego wodociągu i nowej kanalizacji. Tak jak 

tutaj nadmienił kolega Gołębski, że im więcej ludzi będzie się podłączało do wodociągu i 

kanalizacji tym koszty amortyzacji będą mniejsze. Pan ludzi straszy tym, że 34 zł to wobec 

tego każdy powie to, po co ja będę się podłączał. To jest po prostu nie prawda. Z drugiej 

strony ktoś z radnych tutaj powiedział, że przeciętnego mieszkańca, co to obchodzi. Jego 

obchodzi to ile płaci, to jest dla niego najważniejsze. Takie rzeczy kiedyś nazywano, że to jest 

sabotaż, co Pan robi w stosunku do radnych i do gminy. Jest to niemożliwe. Pan tak wybrał i 

tak Pan działa. Mnie, jako obywatelowi podoba się i chcę powiedzieć, że nie działa Pan dla 

dobra gminy. Ostania sprawa niedługo zbliża się wiosna. Podobnie będzie organizowana 

akcja oczyszczalnia wody rzeki Bóbr. Akcja, która bardzo mi się podoba. W ubiegłym roku 

sam Wójt brał udział i Pastor Kościoła Zielonoświątkowego jest bardzo zaangażowany. 

Proponowałbym przegląd szamb. Przegląd miejsc gdzie szamba po prostu wypuszczane są 

wprost do rzeki Bóbr. Można przeprowadzić taka kontrolę jak zginie śnieg, a nie wyrosną 

jeszcze trawy. Proszę mieć na uwadze tą sprawę. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - Panie Bogdanie mam do Pana taką 

prośbę z którąś z kolei sesje pozwala sobie Pan oceniać dyskusje, co powiedzieli radni. 

Owszem może Pan to robić, ale naprawdę wspólnie tutaj dyskutujemy i za mocne były 

dzisiejsze wystąpienia Pana w stosunku do radnych. Wydaje mi się, że tyle problemów jest 

takich, że należy je tutaj poruszać. Radny występuje i sam bierze odpowiedzialności, co robi. 

I tak mocno ja bym prosił, żeby Pan radnego tak mocno nie strofował na sesji. 

Radny Jacek Gołębski – każdy radny powinien być przygotowany do oceny. My jesteśmy 

osobami publicznymi i w tym przypadku każdy mieszkaniec, wyborca ma nam prawo 

powiedzieć, co mu się nie podoba w mojej wypowiedzi bez obrazy oczywiście.  
 

Ad.10. 

Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.   
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Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – jak już powiedziałem wcześniej 

następna sesja, którą będziemy zwoływać to najprawdopodobniej w marcu. Prosiłbym 

radnych o wnikliwe rozpatrzenie i wzięcie pod obrady sprawozdanie dotyczące realizacji 

zadań oświatowych w GSZ w Janowicach Wielkich w roku szkolny 2012/2013. 

Radny Paweł Pawłowicz – mam taka propozycję. Na początku naszej kadencji 

powoływaliśmy komisje ds. oświaty. Wtedy była taka rozmowa, że jeżeli powstanie problem 

to doraźne taką komisję można powołać.  I uważam, że w tym przypadku taka komisja może 

być powołana tylko czy jest to zgodne z statutem. Myślę, że wśród nas mamy radnych 

kompetentnych do oceny i do  przeprowadzenia takiej kontroli w szkole.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – uważam ,że komisja doraźna 

składająca się z minimum 3 osób może dokonać takiej oceny.  

Radny Paweł Pawłowicz – uważam ,że o ile wyrażą zgodę to w skład takiej komisji powinni 

wejść: 

1. Romuald Łaski – przewodniczący  - wyrażam zgodę 

2. Bożena Dyduch    - wyrażam zgodę  

3. Bogdan Kamiński  - wyrażam zgodę 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przed przystąpieniem do głosowania  

odczytał osoby wchodzące w skład komisji oświatowej której to zadaniem będzie 

przeprowadzenie kontroli w ZSG  w zakresie spraw finansowych i gospodarczych  po to żeby 

mieć dane bezpośrednio z kontroli. Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych 

jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych,13 

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

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – nadmienił ,że chce powiadomić 

całą radę ,że  głównym zadaniem Komisji Budżetowej i Infrastruktury Komunalnej jest rok 

rocznie omówienie sprawozdania budżetu z półrocza oraz opiniowanie uchwał Ponadto 

Komisja realizować będzie zadania doraźnie zlecone przez Radę Gminy Janowice Wielkie. 

 

Ad.11. 

 Przyjecie protokołu z XXI sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński na wstępie nadmieniłem ,że  w tym 

punkcje  rozpatrzymy pismo  od radnego Pawła Pawłowicza . W dniu  09.01.2013 roku złożył 

pismo do biura Rady Gminy w Janowicach Wielkich o treści:  

Powołując się na § 49 statutu gminy Janowice Wielkie, który brzmi: W przypadku, gdy radny 

nie zgadza się ze stanowiskiem rady, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Prosząc, aby 

w protokole z XXI sesji z dnia 28 grudnia 2012 roku w punkcie, kiedy głosowana była 

uchwała – w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym oraz 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych uwzględniając moje 

zdanie odrębne na temat w/w uchwały gdyż zupełnie nie zgadzam się ze stanowiskiem, jakie 

podjęła większością głosów Rada Gminy. Ja jako przewodniczący obrad  XXI sesji prosiłem 

panią inspektor  aby dokładnie sprawdziła z nagrań czy Pan Pawłowicz zgłaszał takie zdanie 

odrębne. Stwierdzono ,że na nagraniach takiego zapisu nie ma . Ja również z całą 

odpowiedzialnością  stwierdzam  jako  Przewodniczący obrad ,że Pan nie zgłaszał  zdania 

odrębnego. A § 50 statutu mówi ,że z każdego posiedzenia rady  sporządza się protokół  i 

powinien zawierać Nr , datę i miejsce posiedzenia oraz Nr uchwał, sprawdzenia 

prawomocności posiedzenia, nazwiska nieobecnych członków rady usprawiedliwionych i 

nieusprawiedliwionych oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenia z urzędu. 

Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, przebieg obrad, streszczenie 

przemówień, dyskusji oraz tekst zgłoszonych uchwalonych wniosków, czas trwania 

posiedzenia , podpis przewodniczącego i protokolanta. Protokół przyjmuje się na następnej 

sesji zwyczajnej. Ponieważ na sesji w czasie trwania protokół z obrad od otwarcia do 
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zamknięcia Pan składa podanie,  raczej prośbę 12 czy 13 dni po obradach sesji. Zgodnie z tym 

co mówi statut nie można uznać tego. Ja przynajmniej jako Przewodniczący nie mogę uznać 

tej prośby i stwierdzam, że jest ona bezzasadna. Natomiast można wnieść poprawki do 

swoich wypowiedzi o ile występuje niezgodność protokołu z wypowiedzią. Tutaj takiego 

czegoś nie ma. W związku z tym o co się Panu rozchodzi Panie Pawle, do czego jest to Panu 

potrzebne, może zapytam, czy robi Pan już kampanię wyborczą? W czym rzecz? Chce Pan 

zabrać głos, proszę. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – Korzystam tylko ze swojego 

prawa. § 49 , który Pan zacytował: „ w przypadku, kiedy radny nie zgadza się ze 

stanowiskiem rady, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne”. Proszę  mi tylko powiedzieć, 

gdzie jest dalej napisane, czy w formie ustnej, czy pisemnej po sesji, bo tego nigdzie nie ma. 

To jest jedna rzecz. Druga rzecz to na jakiej podstawie , to chyba tak samo jak tutaj radny 

Czaja powiedział. Czarno na białym jest tutaj w protokole napisane, że się zupełnie z tym nie 

zgadzałem. Jest w protokole, że się nie zgadzam z tym co rada podejmowała. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Na zwyczajnym głosowaniu wyraża 

się swoją wolę, stanowisko poprzez podniesienie ręki bez imiennego wyszczególnienia, kto 

jak głosował. W związku z tym, że to jest protokół z obrad sesji, nie mogą być w nim 

zamieszczane pisma z dwa tygodnie później odbytej sesji.  

  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – Panie Przewodniczący teraz 

mamy czas na przyjęcie tego protokołu po prostu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – i teraz Pan chce, żeby po dwóch 

tygodniach w protokół włożyć to, czego Pan na sesji nie wypowiadał. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – ale ja zgłaszałem poprawkę nie 

było w protokole, a chce zgłosić to w formie pisemnej, uważam, że nie naruszam statutu 

Gminy Janowice Wielkie wręcz korzystam ze swojego prawa.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Pan dobrze wie Panie Pawle, że 

protokół jest spisywany z obrad sesji od otwarcia sesji do zamknięcia sesji i koniec. Nic Pan 

wnieść nie może, chyba, że poprawkę swojej wypowiedzi, jeżeli ona jest źle zanotowana. 

Takiej wypowiedzi źle zanotowanej nie stwierdzam.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – dobrze, ale jest wyraźnie 

napisane, gdy radny nie zgadza się ze stanowiskiem rady może zgłosić do protokołu 

stanowisko odrębne. Nie jest powiedziane w jakiej formie.  

 

Mecenas Tomasz Konkol – muszę podzielić stanowisko w całości Pana Przewodniczącego. 

O protokole z sesji mówimy od rozpoczęcia do zakończenia. Zgłoszenie poprawki do 

protokołu następuje w trakcie, kiedy ten protokół powstaje. Nie mówimy o protokole w sensie 

materialnym. Jakimś spisie tego co wydarzyło się na sesji, tylko o protokole w sensie zapisu 

tego co się na sesji dzieje. Gdybyśmy chcieli coś zgłosić do protokołu do musi się to dziać na 

sesji. Gdyby Pan na sesji powiedział: „zgłaszam zdanie odrębne” to moglibyśmy o takim 

zdaniu odrębnym mówić. Natomiast zgłoszenie do protokołu nie może nastąpić po fakcie. Po 

tym jak ten protokół zostaje zamknięty. On się potem materializuje w formie pisemnej z 

zapisu audio na papier, natomiast nie może Pan po zamknięciu sesji zgłosić zdania odrębnego 

do protokołu.  

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska – To proszę mi teraz wytłumaczyć pkt 11 przyjęcie 

protokołu z XXI sesji Rady Gminy . W momencie, kiedy Pan Przewodniczący zadaje to 
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pytanie :”kto jest za przyjęciem „ czyli ja się zgadzam, przyjmuję, rękę za. Kto się wstrzymał, 

kto jest przeciw. W momencie kiedy ja mówię sprzeciw tzn. że chce wnieść, bo ja 

niejednokrotnie z tego korzystałam w poprzednich kadencjach, że mam uwagę do zapisu 

treści tego protokołu. Panie Lesiński, tak zawsze było. Mogę Pana też zapytać.  

 

Mecenas Tomasz Konkol – czy w związku z tym, macie Państwo uwagę do zapisu protokołu 

z ostatniej sesji? Nie, to jest zdanie odrębne, to nie jest uwaga dotycząca treści protokołu.  

To o czy mówi Pani Radna była by mowa w sytuacji, w której nie zaprotokołowano czegoś o 

czym była mowa.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – Jako Przewodniczący obrad 

stwierdzam bezzasadność tego pisma i takie pismo nie może być głosowane.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pawłowicz – dziękuję bardzo wszystkim za 

wyjaśnienia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński – rada rozpatrzyła prośbę Radnego 

Pawłowicza i stwierdziła bezzasadność, ponieważ na sesji poprzedniej takiego zdania radny 

nie powiedział i nie zgłosił.  

Kto jest za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Gminy zechce podnieść rękę.  

Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych,11 głosów „za” głosy „ 

przeciw” 0, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ 2. 

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

Ad.12 

Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy 

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

obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński o 13:40 dokonał zamknięcia XXII sesji 

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

uczestnictwo w obradach.  

 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                                     Przewodniczący 

Insp. ds. Rady Gminy                                                          Rady  Gminy 

i działalności gospodarczej                                               Szymon Młodziński   

 

 

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. 

. 
 


