
BRG.0002.XXXI.2014 
 

                                                                   PROTOKÓŁ Nr XXXI/2014 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia  31 marca 2014roku ( 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 

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

 rozpoczął obrady. Serdecznie 

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

Mecenasa,  Sekretarza Gminy, Sołtysów. 

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 XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

   2) Stwierdzenie quorum. 

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

       Gminy w okresie międzysesyjnym. 

   4) Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym 

   5) Informacja Wójta Gminy w sprawie funkcjonowania nowego systemu wywozu i  

       zagospodarowania odpadów komunalnych, (śmieci) w pierwszym etapie jego  

       wprowadzania w Gminie Janowice Wielkie 

   6) Podjęcie uchwały w sprawie:   

 1.wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014rok 

       2.zmiany Uchwały Rady Gminy nr xxix/204/2013 z dnia 30 grudnia 2013roku w sprawie    

         Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014-2025 

 3.udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi jeleniogórskiemu 

       4.utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do     

          Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 

 5.utworzenia sołectw w Gminie Janowice Wielkie i nadania im statutów 

       6.przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności     

          zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie 

      7. przyjęcia zmiany w” Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie” 

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

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

   9) Sprawy różne. 

 10) Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

 11) Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy. 

 12) Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy       

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby 

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

dodał, że 26 marca 2014roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury 

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



Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński zgłosił wniosek do porządku obrad w 

sprawie ponownego przyjęcia uchwały stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  Jacka 

Adama Gołębskiego. Wniosek ten poparł pismem z dnia  18.03.2014 od Wojewody 

Dolnośląskiego Nr NK-N.4102.13.2013.KT 3 które do Urzędu wpłynęło dnia 21.03.2014 a 

następnie do Rady Gminy wpłynęło 26.03.2014r. Pismo w całości zostało przeczytane przez 

V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Michała Poleszko. 

Następnie zaproponował umieszczenie projektu uchwały w pkt.6 ppkt.1 porządku obrad i 

poddał wniosek pod głosowanie. Wobec braku sprzeciwu przystępujemy do głosowania za 

przyjęciem wniosku w sprawie umieszczenia projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Gołębskiego oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 13 radnych (Radny Jacek Gołębski nie brał udziału w głosowaniu) W 

wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 12 radnych, 9 głosów „za” głosy 

„ przeciw” nie wystąpiły, 3 głosy ‘’wstrzymuje się’’  

Rada Gminy w Janowicach Wielkich przyjęła w/w wniosek do porządku obrad  
 
                                                                                                     -załącznik Nr 1- 

Ad.2  
Stwierdzenie quorum  

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

obradach uczestniczy 13 radnych, nieobecni radni to:   

- Dariusz Górnicki 

- Krzysztof Dziedzic 

                                                                                                                           -załącznik Nr 2  

 

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

Gminy w okresie międzysesyjnym 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że w tym okresie 

otrzymaliśmy od Pana Wójta odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje. Nadmienił 

również, że każdy radny, który zgłaszał wniosek bądź interpelacje również otrzymał 

odpowiedź.  

- 28.02.2014 Wpłynęło rozstrzygniecie nadzorcze od Wojewody Dolnośląskiego 

stwierdzające nieważność § 3 we fragmencie „ po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” uchwały Rady Gminy Janowice 

Wielkie z dnia 31 stycznia 2014 Nr XXX/215/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania” Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014- 2020 

-  03.03.2014 wpłynęło pismo od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby 

radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w 

województwie dolnośląskim 

 

 

                                                                                                                   - załącznik Nr 3, 4 - 

 

 

    

Ad.4 

 Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 31.01.2014-

28.03.2014 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że na przestrzeni tego okresu podpisaliśmy 

umowę z Urzędem Marszałkowskim na rewitalizację terenu po byłym basenie. W piątek 

został ogłoszony przetarg i mam nadzieję, że wyłoni nam wykonawcę. Cały czas trwają 

starania o wóz strażacki: dzięki zaangażowaniu prezesa OSP i Pana Fijołka wspólnie 



podjęliśmy ten trud i pomagają mi w montażu finansowym i mamy przyznane środki przez 

KRSG i ZOSP RP. Na dzień dzisiejszy złożony jest już wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego i będziemy dążyć do tego żeby zrealizować to w tym roku. Został złożony 

wniosek w konkursie marszałkowskim o dofinansowanie zadania z funduszu sołeckiego 

janowickiego mianowicie: tabliczki z nazwami ulic i kierunkowskazy do atrakcji 

turystycznych. Zakończyła się sukcesem ścinka drzew na byłym targowisku przy ul. Wojska 

Polskiego. Nie było to łatwe trzeba było wynająć specjalistyczną firmę wysokościową. My w 

zamian pozyskaliśmy materiał drzewny, który będziemy przecierać na deski.  Wystąpiła 

kradzież płotu z elementów wymiennych z SPC 1 w Komarnie. Zgłoszono to na policję 

umorzono z powodu braku sprawcy - gmina wniosła zażalenie na procedurę i postępowanie w 

tym zakresie.  Zmieniło się trochę ogrodzenie dookoła Urzędu - nawiązuje do nowej 

koncepcji w związku z witaczem zostaną tam postawione ławeczki, zasiana trawa itd. 

Wykonane zostały prace przy wyplantowaniu skwerku koło klubu w Trzcińsku. Zostały 

wykonane dwie tablice ogłoszeniowe w miejsce starych: Świerczewskiego 10 tutaj również 

naprawione zrujnowane od wielu lat ogrodzenie zostały postawione murki i ogrodzenie jest 

teraz bezpiecznie i schludnie a jeszcze będzie to pomalowane. Druga tablica ogłoszeniowa 

stanęła koło posesji Trzcińsko 80. Obniżona została studzienka koło posesji p. Kudeli w 

Trzcińsku z uwagi na to, że była usadowiona za wysoko. Trwa kontynuacja zeszłorocznego 

czyszczenia dróg z zarośli. Jeśli chodzi o nasze drogi to została wykonana droga do byłego 

Prewentorium, droga na Mniszków. Udało się, że przy drogach powiatowych też 

wykonywane są te prace idzie to trochę wolniej w zamian za pozyskanie drewna jeden z 

mieszkańców gminy dokonuje tych prac. Mocno wierzymy, że powiat również da się 

zmobilizować żeby drogi powiatowe również były wyczyszczone z drzew i zarośli i 

wyglądały tak jak drogi gminne. Miejsce miały 3 awarie na wodociągu i w miedzy czasie 

doszło do wyroku w Sądzie Apelacyjnym w sprawie między Gminą a Inkobudem o zapłatę za 

dodatkowe roboty podczas budowy wodociągu w Komarnie na kwotę 320 tys.zł.- Zostało to 

zapłacone. W ramach zamówień publicznych ogłoszony został nierozstrzygnięty przetarg na 

odbudowę murów oporowych przy ul. Partyzantów. Firma Skanska S.A w zeszłym tygodniu 

miało miejsce przekazanie placu budowy i jak nam wiadomo w sobotę maja rozpocząć prace. 

Dwa zamówienia w celu wyboru składowiska 1 oferta: Kostrzyce - Ściegny oraz odbiorcy 

odpadów. Została złożona jedna oferta Simeko Sp. z o.o. W drugim przetargu wpłynęły dwie 

oferty najtańsza oferta złożona przez Simeko - uregulowanie sytuacji na kolejne dwa lata przy 

zachowaniu obecnych cen dla mieszkańców. Będzie odbywało się dwukrotnie częstszy 

wywóz odpadów mieszanych chyba, że pogorszy się ściągalność. Druga oferta wpłynęła po 

terminie i była to firma Eko-Seb Zbigniew Grzelak. Zebrany zostały oferty dokumentacji 

dotyczącej drogi przez Trzcińsko. Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej mówiliśmy o 

kwocie 10 tys.zł i taki projekt został przedstawiony wysokiej radzie. Najtańsza oferta 

wynosiła 10 tys.zł tak jak w uchwale. Zlecona została dokumentacja dróg do odbudowy 

popowodziowej odcinek ul. Leśnej, Radomierza i Komarna. Została zlecona również 

dokumentacja projektowa dachu klubu w Trzcińsku.  Lokale gminne: na ul. Demokratów nr 7 

palił się komin konieczność naprawy udział gminy w naprawie 2/3 z 25 tys.zł. a 1/3 kosztów 

poniósł właściciel lokalu, który również podłączony był do tego komina. 1 Maja 19 zapalił się 

przewód kominowy, do którego lokator nie miał zgody na palenie jest to lokator, który jest 

rażącym dłużnikiem gminy na razie nie mamy pieniążków żeby to naprawić zostało 

wymienione instalacja elektryczna lokator dogrzewał się piecykami elektrycznym. Przy ul 

Świerczewskiego nr 10 była obsługa zduna, oprócz tego postawiono na nowo mur oporowy i 

ogrodzenie, o którym już wspomniałem. Zostały zlikwidowane ubikacje bezodpływowe 

wspólne powstały 3 odrębne ubikacje z wyjątkiem mieszkania 1 lokatora, który nie wpuszcza 

pracowników gminy do mieszkania. W budynku Trzcińsko 15 na zasadzie losowana przy 

wszystkich obecnych zainteresowanych przydzielono wykonane przez pracowników Urzędu 

Gminy pomieszczenia gospodarcze. Mamy w planie jeszcze wybudowanie 2 wspólnych toalet 

i szamba - w następstwie możliwa sprzedaż w przyszłości zgodnie z zainteresowaniem 



niektórych lokatorów. Dokonane zostało zabezpieczenie dachu budynku Nr 16 w Miedziance. 

Unormowana została sytuacja domu bez regulacji prawnej w Komarnie przygotowano umowę 

najmu lokalu i dzierżawy gruntu - koncepcja rozliczenia nakładów na nieruchomość w 

zamian za czynsz zaległy aż do okresu przedawnienia. Odbyły się zebrania wspólnot 

mieszkaniowych. Wypłacone zostały dodatki energetyczne w związku z nową regulacją 

ustawową (3 osoby od 11 do 20 zł) jest to nowe zadanie zlecone. Zagospodarowanie 

przestrzenne. Wydana została decyzja podziałowa w celu wyłonienia działki 364/36 na 

Wojska Polskiego z przeznaczeniem na usługi zdrowotne. W końcu powstała dokumentacja 

przyrodnicza do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice 

Wielkie. To, co państwo pamiętacie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawetował i 

nakazał stworzyć taki dokument i my już go mamy i przekazany firmie, która planistycznie, 

która opracowuje studium zagospodarowania. W międzyczasie wydano 6 decyzji o 

warunkach zabudowy. Została wytyczona geodezyjnie droga - łącznik ul. Nadbrzeżnej i 

Sportowej w związku ze sprzedażą działki w tym miejscu. W przyszłości może można nadać 

nazwę, jako ulicy. Ochrona środowiska. Poszukiwania polimetali w Miedziance na wniosek, 

KGHM po stwierdzeniu wadliwości decyzji RDOŚ w sprawie oceny oddziaływania 

środowiska- zostało postępowanie umorzone. Całość sprawy cofa się do punktu wyjścia do 

2011 roku. Aktualne opłaty środowiskowe do UMWD za pobór wody do sieci, emisję gazów 

z kotłów komunalnych i pojazdów gminnych, ilość ścieków wyniosło 27 tys. zł. Właściciel 

małej elektrowni wodnej Miedzianka - Ciechanowice p J. Niemiec wydzierżawił za 1400 zł 

rocznie teren pod budowę zaplecza technicznego. Oświata i sport:, Jeżeli chodzi o sprawę 

ciągnącej się od początku naszej kadencji subwencji oświatowej to zostało do spłaty 1, 4 mln. 

zł. Złożyliśmy do ministerstwa wniosek o nowy harmonogram spłat na 4 lata. Trwały ferie w 

świetlicach i bibliotekach w Janowicach Wielkich, Komarnie, Trzcińsku gmina dołożyła z 

funduszu antyalkoholowego 3, 5 tys.zł. Odbyło się spotkanie z rodzicami 6 i 7- Latków w 

celu omówienia organizacji roku szkolnego dla nowych uczniów. Wszystko wskazuje, że 

będziemy mogli ogarnąć to dwoma klasami. Wpłynął wniosek o ocenę pracy dyrektora szkoły 

ostatnio taka ocena miała miejsce przed siedmioma laty a w między czasie zmieniła się 

formuła prawna tej oceny. Za całość spraw związanych z oceną będzie odpowiedzialny Pan 

Sekretarz Gminy. Zostały podzielone środki na realizację zadań publicznych w konkursach 30 

tys. GLKS na piłkę nożną, ( 5 tys.zł z funduszu antyalkoholowego) oraz 16 tys UKS Sokolik 

na piłkę siatkową. Sprawy społeczne odbyła się kwalifikacja wojskowa 18- latków 30 osób 

wstawiło się do rejestracji. Rozpoczęły się już procedury wyborcze w związku z wyborami do 

euro parlamentu istnieje zakładka na BIP, w niej już jest zarządzenie, kalendarz wyborczy i 

informacja dla wyborców niepełnosprawnych. Policjant nasz dzielnicowy pełni służbę na 

terenie Gminy w dniach określonych przez Komisariat I Policji w Jeleniej Górze. W każdy 

czwartek przyjmuje interesantów w budynku GOPS. Z dzielnicowym można skontaktować 

się telefonicznie pod nr 724009997 telefon ten ufundowany jest przez Gminę i jest odbierany 

w dniach i godzinach pracy dzielnicowego. W przypadku, gdyby był wyłączony może wysłać 

sms -a. Obecnie finanse pozwoliły nam żeby wrócić do tego. Zmarła jedna osoba 

umieszczona przez gminę w DPS. Odbył się ślub w Urzędzie Gminy( córka radnego). W 

miesiącu marcu był u nas Mammobus.  

Na posiedzenie sesji przybył V-ce Starosta Zbigniew Jakiel.    

Kadry: zostało zatrudnionych 10 osób z programu PUP nie tylko w brygadzie remontowo -

sprzątającej też w tym opiekunka szkolna, dozorca oczyszczalni, opiekun Orlika i 6 osób 

pracowników technicznych. Pilnie poszukujemy zorientowanych w zagadnieniach 

turystycznych osób do obsługi wieży widokowej w Radomierzu. W urzędzie z programu 

Kuźnia Kadr na UE jest stażystka. Został złożony wniosek do dofinansowanie pracy 

animatorów Orlik( 50%) - tradycyjnie jak zawsze w marcu. Kontrole odbyły się przez WIOŚ 

dotycząca oczyszczalni. Wyniki kontrolne pozytywne, choć już musimy zainwestować w 

nowe urządzenia pomiarowe koszt około 10 tys.zł Odbyła się kontrola Archiwum wynik 

pozytywny, choć należy zleci usługę archiwistyczną w celu uporządkowania m.in. 



dokumentacji GOZ oraz nowo dostarczanej przez UG.  Odbyła się kontrola kuratorium w 

zakresie kontroli realizacji zajęć dodatkowych - wynik pozytywny, choć z uwagi, że 1 oddział 

przekracza dopuszczalną liczbę dzieci ( ma być max 25 dzieci do zrealizowania od 

września).Wizyty i spotkania. W firmie Dr. Schneider - 10 lecie, Karkonoski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych. Spotkanie z Towarzystwem Karkonoskim w sprawie opieki nad po 

ewangelickim kościołem w Komarnie uczestniczył Sekretarz, spotkanie z autorami wystawy 

już w wieży i książki o historii Miedzianki i wieczór autorski w świetlicy, spotkanie z nowym 

Komendantem Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, GDDKA w sprawie zjazdu do firmy 

Dr. Schneidera. Cały czas UM, PSP, WFOŚ - wóz strażacki, odbiór promesy na zadania 

popowodziowe w DUW( środki dużo mniejsze niż potrzeby, ale i tak uważam to za sukces), 

konwent wójtów, burmistrzów, prezydentów, PKS Kamienna Góra, KSSEMP, PKO - umowa, 

przedstawiciele razem dla Komarna, uczestniczyłem w otwarciu Term Cieplickich, Skanska 

podpisaliśmy umowę, uczestniczyłem w Komisji RG, spotkania z mieszkańcami i inne 

bieżące sprawy urzędu. Korespondencja: wychodzące 1398, przychodzące 692.  

Otwarcie dyskusji 

Radny Andrzej Uss - zapytał czy ta kwota 322 tys to kwota, którą zalegaliśmy i wpłaciliśmy. 

Odpowiedz padła, że tak. Zapytał odnośnie przebudowy muru oporowego czy te ciosy 

kamienne będą odzyskiwane czy będzie nowy mur wyłożony nowymi kamieniami 

granitowymi.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odzyskane zostaną tylko i wyłącznie tylko słupki pionowe  

w górę, na których była zamontowana bariera ochronna bądź łańcuchy. Ciosy kamienne 

istniejące zostają nie będą rozbierane. 

Radny Andrzej Uss -  od nr 13 ul. Partyzantów do muru  byłej mieszalni odcinek około 40 m 

może by wygospodarować jakieś środki podnieść ten teren lub dobudować jakiś mur i byłby 

temat zalewania tej drogi podczas powodzi zamknięty. Padła odpowiedź, że temat ten 

rozważymy. 

Radna Bożena Dyduch - zapytała odnośnie planowanego remontu drogi w Komarnie.  

Proszę powiedzieć, która to jest droga.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to jest wniosek od 2012 odcinek drogi naprzeciw p. Rekiecia 

przed przystankiem autobusowym w lewo w stronę gospodarstwa rolnego. 

Radny Dariusz Podkański - zapytał czy mamy w tym roku szansę zrobienia tej drogi w 

Trzcińsku. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - uważam, że o ile możemy pomóc powiatowi to najlepszą 

odpowiedź otrzyma pan od v-ce Starosty, który na pewno przedstawi nam dzisiaj plany i 

założenia związane z remontem dróg powiatowych.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono    

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - jeszcze raz przywitał V-ce Starostę i 

zaproponował żeby temat w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Jeleniogórskiemu przedstawić w pierwszej kolejności tak żeby Starosta 

nie stracił dużo cennego czasu. Powiedział też, że o ile nie usłyszę sprzeciwu zamienimy 

kolejność porządku obrad. Nie widzę na taką zmianę rada wyraziła zgodę.  

Ad.6 podjęcie uchwał w sprawie 

ppkt.1 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jeleniogórskiemu. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - przedstawił projekt uchwały 
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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 



V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - powiedział, że ogromnie cenna jest współpraca między 

samorządami. Powiat Jeleniogórski po zniszczeniach powodziowych i wiele innych powiatów 

budują wtedy, kiedy zostaje coś zniszczone. Środki otrzymujemy wówczas, kiedy nastąpi 

powódź drogi się rozlecą, kiedy powstają jakieś inne zniszczenia. W ciągu tych kilkunastu lat 

działania powiatu udało nam się odremontować wybudować poprawić 140 km dróg. W tym 

roku wystąpiliśmy do p. Wojewody dla Aleksandra Marka Skorupy z wnioskiem o to 

żebyśmy mogli wyremontować zadania ważne, które ze środków popowodziowych można 

finansować. Myśmy wystąpili o 5 takich zadań, bo tyle było nam wolno. Kwota, którą 

chcieliśmy uzyskać to jest około 15 mil. zł. Jest jeszcze szansa, że w miesiącu maju będzie 

drugie rozdanie dotacji i jakaś kwota pieniędzy wpłynie. Jest jeszcze szansa, żeby nie było 

przetargu na to zadanie pierwsze być może okaże się, że jakaś kwota pieniędzy. Nie 

podzielimy tych pieniędzy inaczej jak tylko w zespole, w którym p. Wójt będzie uczestniczył. 

Droga Wojanów - Trzcińsko ona została wyceniona(remont tej drogi) na sumę 2, 5 mil. zł do 

tego my otrzymamy promesę, ale 20% tej wartości musi powiat dołożyć. Dobrze się stało, że 

postanowiliście ten projekt uzyskać, bo bez projektu na drogę w ogóle nie ma mowy, aby 

cokolwiek pozyskać - projekt jest tu rzeczą podstawową. Podział środków to trudno mi coś 

powiedzieć, bo nie wiem czy my w maju dostaniemy. Nie wiem czy otrzymamy 5 mil. zł czy 

tylko 500 tys.zł -po prostu tego nie wiemy. Mankamentem jest to, że planowanie, czego kol 

wiek jest niemożliwe. Ja mogę tyle powiedzieć i tyle obiecać, że z wielka przychylnością 

chcemy zrobi to, co się da ( brzydkie słowo) przy dobrej współpracy będziemy bardzo starali 

się żeby ta droga była zrobiona. Ale czy na pewno tak to ja nie powiem, bo nie wiem. Trzy 

miesiące temu rozmawiałem z Wójtem i informowałem, że Ministerstwo Infrastruktury Polski 

i Czech udzieliło, jako promesy dla kraju Liberskiego woj.: dolnośląskiego na przygotowanie 

tzw: projektów flagowych, które będą wykonane nie zależnie od środków, jakie UE zechce na 

te projekty dać. Zarówno kraje Liberskie jak i woj.: dolnośląskie, które w uczestnictwie 

Generalnej Dyrekcji Dróg ustaliło kilka działań gdzie udało się nam po naprawdę po ważnych 

zabiegach wpisać te zadania drogę bardzo istotną dla powiatu jeleniogórskiego. Po tych 

doświadczeniach, które mamy z powodziami i z walącymi się mostami to z najważniejszych z 

dróg w powiecie to jest droga od Radomierza do Kowar przez Janowice tj: 20 km drogi. i te 

projekty flagowe żeśmy wpisali. Próbujemy się dopytać, jaki jest skutek tego czy te projekty 

będą realizowane i do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej informacji. Ale myślę, że będziemy 

ją mieli i na pewno państwu przekażemy czynimy zabiegi i starania żeby poprawić 

infrastrukturę drogową w powiecie, bo mieszkamy już tu od wielu lat za tym trudno 

nawzajem się przekonywać, że drogi to jest cały sens istnienia powiatu jeleniogórskiego. 

Powiat jeleniogórski nie tylko on powoli bierze i umiera między innymi z tego tytułu, że 

dojazd np. przez Bolków do powiatu jest skandaliczny. On sobie wymiera, bo nie mamy tutaj 

przemysłu bazujemy na turystyce. Turystyka jest najważniejszym elementem jakoby w 

strategii rozwoju kotliny jeleniogórskiej. Turystyka wymaga rzeczy oczywistej i prostej, czyli 

dobrych przejezdnych dróg a drogi u nas są fatalne. Najbardziej konieczna w tych działaniach 

promesach powodziowych najkonieczniejsza jest droga Janówek Czernica około 8 km, która 

jest fatalnym stanie. Wszystko, co później będziemy ustalać.  

Radny Romuald Łaski - zapytał w związku z planem przebudowy drogi od Radomierza do 

Kowar. Wiemy, że ta droga powiatowa biegnie przez Janowice Wielkie i prawdę mówiąc to 

miejscami ten odcinek drogi jest niebezpieczny dla tych, którzy nimi chodzą piechotą. Chodzi 

mi tu szczególnie o chodniki przy tej drodze. Czy przy przebudowie chodnik tez będzie brany 

pod uwagę? Chodniki przy samej tej drodze zostały wysadzone w wielu miejscach przez 

korzenie drzew. Czy przebudowa tej drogi wiąże się z usunięciem tych drzew, które 

dewastują nam chodniki czy to tylko przebudowa dotyczyć będzie samej jezdni? Jak ta 

sprawa będzie wyglądała?  

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - w obecnej chwili ona nie jest zaplanowana do przebudowy. 

Chcielibyśmy, aby była zaplanowana. Sens przebudowy lub remontu tej drogi jest taki oto, 

aby w wypadku katastrof np.: nawałnicy śnieżnej, powodzi lub czego kol wiek, co się stało na 



drodze krajowej żeby można było tędy puścić ruch samochodowy taki, który nie będzie 

nieszczęściem dla tej drogi. My mamy szereg mostów, przez które samochody ciężarowe 

jeździć nie mogą a jeździły. Mamy drogi wąskie, które mają pobocza takie, jakie mają, które 

te samochody w momencie, kiedy most w Jeleniej Górze się zawalił to pozrywały te pobocza. 

Gdybyśmy mieli w planie to droga ta zapewniałaby ruch samochodów także ciężkich nie 

tylko osobowych wchodziłoby w to przebudowa mostków, przebudowy poboczy i 

utwardzenie wiele innych rzeczy. Wstępnie oceniono remont tego odcinka na około 12-15 mil 

zł, ale podkreślam, że nie ma projektu. To są tylko wstępne kalkulacje fachowców, którzy 

twierdzą, że to mogłoby tyle kosztować.  

Radny Dariusz Podkański - zapytał odnośnie drogi z Wojanowa przez Trzcińsko. Gdyby w 

maju wpłynęła ta promesa czy jest jakaś gwarancja, że będziemy robić tą drogę. Na tej drodze 

jest też most, który sypie się z każdej strony czy on też będzie poprawiany. 

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - powiedział, że w obecnej chwili nie wie jak projekt 

przewiduje. Myślę, że projekt dotyczący remontu i przebudowy mostu to też jest kwestia 

pieniędzy, ale też musi być zrobiony. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że przebudowa lub remont jest to całkowicie 

oddzielne zadanie. Miały być do momentu zlecania tego projektu przemyślenia i nam 

zaproponować Zarząd Dróg, co z tym mostem zrobić. Na chwilę obecną wygląda tak, że cała 

konstrukcja nośna nie będzie robiona. Będzie wymiana przy wymianie nawierzchni.   

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - z wielka sympatia podchodzę do Janowic Wielkich, ale 

proszę nie wymuszać na mnie, że powiem, że na pewno to będziemy robić. Nie powiem wam 

tego, bo kłamałbym w żywe oczy. Będziemy mieć pieniądze i w kolejności tych zadań, jakie 

zgłosiliśmy do Pana Wojewody to one wyglądają w ten sposób: 

Pierwsza droga przebudowa drogi powiatowej Czernica - Janówek Koszt inwestycji to ponad 4 

mln 700 tys. zł mamy na to 3, 5 mln zł. Druga przebudowa drogi przez Rybnicę do Starej 

Kamienicy tj: 4, 5 km drogi projekt tam jest już zrobiony. Trzecia droga to przebudowa drogi 

powiatowej przez Łomnicę 3km 226m. Czwarta droga do przebudowy biegnącej przez 

Wojanów i Trzcińsko jest to prawie 3 km wartość tej przebudowy to około 2, 5 mln. Ostatnia 

droga do przebudowy to droga w Ściegnach tam jest kilkaset metrów wartość około 0, 5 mln. 

Jakie będą brane kryteria nie wiem wszystkie kryteria, które tutaj ustaliliśmy zostały 

zachowane i zależy od tego, co postanowi Pan Wojewoda? Mamy promesę ze wskazaniem na 

drogę Czernica - Janówek. Może otrzymamy informacje, jakie to będą pieniądze i ile nam 

zostało od pierwszego etapu i wtedy podejmiemy decyzje, co dalej. Tak jak już mówiłem 

najtrudniejsza droga to jest w Łomnicy, ponieważ tam jest poważne zadanie budowanie 

łącznie z odbudową chodnika i tam też projekt czeka na tą drogę już około 2 lat.  Zadanie to 

przekładane jest z roku na rok i nie można go z rozmaitych przyczyn wykonać. Obiecuje 

państwu, że o ile będę miał wiedzę, że promesa jest w takiej a nie innej wielkości i będę miał 

wiedzę ile nam zostało z pieniążków, które w wyniku pierwszego przetargu teraz tego to 

obiecuje, że usiądziemy i porozmawiamy.  

Radny Andrzej, Uss- zwrócił się do V-ce Starosty mówiąc, że Wojewoda przyznaje promesę 

ze wskazaniem i nie ma żadnej gwarancji to, co tutaj ustalimy będzie wiążące, ponieważ 

finalnie decyduje p. Wojewoda, którą drogę poddać do przebudowy bądź też remontu.    

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - powiedział, że droga Radomierz - Kowary nie mają nic 

wspólnego z drogami w wyniku skutków popowodziowych. To jest zupełnie inna sprawa. 

Radny Andrzej Uss - stan tej drogi pogarsza się zatrważająco. Kiedy ostatnio powiat zrobił 

coś w gminie Janowice Wielkie? Gminy Mysłakowice obrąb Łomnica w tamtych stronach 

częściej robione są tam wszystkie drogi z udziałem powiatu i tych funduszy również 

zewnętrznych niż w naszej gminie. Nasza Gmina przez powiat jest omijana. 

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - powiedział, że w ubiegłym roku parę mln zł kosztowała nas 

droga w Radomierzu i Komarnie oraz przepust. Ja przekażę Wójtowi zestawienia, w którym 

roku, które gminy i za jaką kwotę i co zostało zrobione po to żeby państwo się zapoznali i 

wtedy będzie jasne ile gmina dołożyła, ile było z promesy wszystko państwo zobaczycie i 



porównacie jak wyglądało to w skali roku.. Te 10 tys.zł, o których dzisiaj rozmawiamy to 

proszę mi wierzyć, że ja traktuję, jako przeogromną chęć współpracy. My nie ustalamy, która 

gmina jest ważna a która mniej ważna. W momencie, kiedy w Komarnie wydarzyło się 

nieszczęście albo zrobiła się dziura w drodze na Trzcińsku nie zastanawialiśmy się na ile to 

będzie możliwe czy nie możliwe i w tym momencie nie mieliśmy żadnego grosza był 

naprawdę trudny moment, ale to należało to zrobić.  Zapewniam państwa, że gdybyśmy mieli 

tyle pieniędzy ile nam potrzeba to nie zastanawialibyśmy się, którą drogę zrobić. Powiat jest 

administratorem a nie gospodarzem my nie zarabiamy pieniędzy i wykonujemy te zadania i te 

zlecenia za te pieniądze, które dostajemy.  

Radny Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie uchwały, która będziemy podejmować tj: 

projekt na odbudowę drogi czy do tego projektu będziemy mogli starać się o budowę 

chodników w Trzcińsku.  

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - odpowiedział, że nie w tym momencie. Pieniądze, które 

uzyskujemy na odtworzenie dróg zniszczonych nie mamy prawa tych środku 

popowodziowych przeznaczać na stawianie znaków drogowych, malować znaków itd. Z tych 

pieniędzy możemy odtwarzać tylko nawierzchnię dróg, podkłady, przepusty, odwodnienia to 

jest najbardziej istotne.   

Radny Paweł Pawłowicz - mówi Pan, że jest to niemożliwe a parę minut temu mówił pan, że 

w Łomnicy chodniki będą robione. 

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - powiedział, że chodniki te będą wykonane osobnym 

projektem i nie są to projekty ze środków popowodziowych. Droga została zniszczona w 

skutkach powodziowych natomiast chodniki będą budowane z innych pieniędzy.     

 Radny Paweł Pawłowicz - pytam dlatego, że w wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu 

jeleniogórskiego jest zapis: w poz.59” Przebudowa drogi 2718D wraz z budową chodnika w 

miejscowości Łomnica” ja nie widzę tutaj rozróżnienia, jako człowiek, który, na co dzień jest 

obkuty w tym, co kiedy i jak dostajemy te pieniądze i na co.  Radny kolega Andrzej pytał, co 

powiat zrobił dla gminy Janowice Wielkie, jakie drogi. Pan powiedział, że były robione, 

dlatego, ze coś się na nich stało. A ja mam pytanie inne Kiedy przez powiat była robiona 

droga, która się nie zawaliła nie była wymyta nie była uszkodzona w skutek, jakichkolwiek 

kataklizmów.  

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - na to pytanie już odpowiedziałem, że przedstawię państwu 

realizację zadań z zakresu remontów i modernizacji dróg powiatowych w latach 2001 - 2013 

Radny Marek Kusz - zapytał o most na Bobrze w Janowicach Wielkich, na którym to 

ustawione są te bloki betonowe. Jest to znaczne utrudnienie czy nie znalazłoby się jakieś inne 

rozwiązanie.  Osoby na wózkach inwalidzki bądź matka z dzieckiem na wózku nie mogą się 

minąć z osoba z naprzeciwka. Bloki te betonowe zajmują dużo miejsca. Wyjeżdżając od ul. 

Chłopskiej jest ograniczona widoczność. Czy jest możliwość zamontowania barierek 

metalowych bądź czegoś innego, co nie będzie zajmowało tyle miejsca i obciążało tonażowo 

ten most, który jest bardzo zniszczony? O ile będzie robiona droga Radomierz-Kowary czy 

będzie również odremontowany ten most.  

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - to, że powiedziałem, że chcemy zrobić drogę Radomierz- 

Kowary to nie znaczy, że ona jest już zaprojektowana.  Ten most został zawężony tymi 

betonowymi płytami z uwagi na konieczność ograniczenia dla dużych pojazdów. Ja zapytam 

o to czy można to czymś zastąpić, bo wydaje mi się, że ograniczenie tonażu jest konieczne. 

Most na Bobrze w Janowicach to przestarzała konstrukcja( jak większość w powiecie). 

Chodnik posadowiony jest poza podstawową konstrukcją jezdną mostu stanowi duże 

zagrożenie w przypadku wjazdu na chodnik samochodu.  

Radny Marek Kusz - ja rozumie, że powinno być zabezpieczenie, ale czy akurat muszą być 

tak szerokie te płyty betonowe. 

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - w ciągu kilku dni prześlę odpowiedź do Pana Wójta czy to 

się coś da z tym zrobić.   



Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, ze to ograniczenia na moście na rzece Bóbr 

powstały z chwilą i w momencie ograniczenia przejazdu ciężkiego sprzętu, samochodów, 

kiedy wywoziły skaleń z Karpnik. To radni w poprzednich kadencjach walczyli o 

ograniczenie przejazdu ciężkich samochodów przez Janowice. Na początku powiedział Pan o 

pięciu priorytetach i zaczął Pan je wyszczególniać. Na ostatniej pozycji była droga w 

Ścięgnach. Proszę mi powiedzieć, bo ja nie widzę w wieloletnim planie inwestycyjnym, aby 

taka droga była brana pod uwagę a nagle ona się pojawia. W pozycji nr 4 znajduje się nasza 

droga ta Wojanów- Trzcińsko. Mam pytanie gdyby nie petycja mieszkańców w sprawie tej 

drogi czy w ogóle powiat by zauważył, że taka droga istnieje i ma niesamowitą potrzebę 

przebudowy jej z uwagi na fakt, że ponad 40 lat nigdy powiat oprócz łatania po zimowego nie 

wykonywał żadnej pracy na tej drodze. Dlaczego te Ściegny tam się znalazły i są w 

priorytetach? Tej drogi nie ma w planie inwestycyjnym. Natomiast w planie inwestycyjnym 

jest przebudowa tej drogi Radomierz - Kowary o długości 11, 6 km wartość szacowana 

nakłady finansowe 8 mln. Raz słyszę, że mówi Pan, że nie jest w planie a później nagle Pan 

mówi, że nie ma w planie to w końcu się pogubiłam dla mnie ujecie w tym wieloletnim planie 

inwestycyjnym zadania pt” Przebudowa drogi x czy y jest planem do wykonania”. Pytanie 

czy ona zostanie wykonana dziś czy w przyszłym roku. Powracam do naszej drogi Wojanów - 

Trzcińsko. Dzięki petycji mieszkańców i nagłośnienie sprawy w mediach znalazła się ona tak 

samo jej nie było przez wiele lat tak jak nie ma planowanej przebudowy czy naprawy mostu 

na rzece Bóbr są wszystkie mosty w Siedlęcinie na Bobrze - przebudowa mostu, przez rzekę 

Kamienna w Barcinku. Kiedy się znajdzie i proszę sobie to zapisać właściwe umieszczenie 

przebudowy tego mostu tutaj w Janowicach? Dlaczego droga Wojanów - Trzcińsko, która 

była w planie inwestycyjnym została przesunięta „ termin realizacji 2013-2014 na? 2014-

2015”.Czy tak nie będzie, że po raz kolejny lada moment rada powiatu podejmie uchwałę o 

przesunięcie znowu i wciśnięcie drogi, która nagle się pojawiła? Czy ktoś musi mieszkać na 

końcu tej drogi bardzo ważny żeby robiono te drogi, bo zaczynam mieć dowody na to, że 

faktycznie tak się dzieje? Droga przez Ściegny gdzie nie jest w planie nagle ujęta jest, jako 

priorytetowa. Ubolewam nad realizacją tych zadań inwestycyjnych z uwagi na to wykonano 

w 2012 roku pod silnym nacisku mieszkańców gminy i Wójta również naprawy tej skarpy 

zabranej. Zamontowano na odcinku remontowanej skarpy barierki nikt z powiatu i zarządu 

Dróg Powiatowych nie widzi przez kolejne półtora roku, że ta barierka zaczyna wisieć w 

powietrzu. Kiedy na mój wniosek przyjechał p. Sobała razem z pracownikiem to ja radna 

musiałam wskazać, że inwestycja została wykonana nienależycie, jeżeli my w ten sposób 

mamy naprawiać te drogi powiatowe to nie dziwmy się, że mamy to, co mamy? Mało tego 

7.02.br po tej interwencji jest brygada, która wykonuje naprawę w ramach reklamacji i 

znowusz sprawa jest niezakończona. Ja proponuje żeby Pan przejechał się przez Trzcińsko 

zajechał i zobaczył i nie dziwmy się, że my po prostu nie mamy pieniędzy. Albo robimy raz a 

porządnie i Trzcińsko zamknie się na 40 lat albo będziemy, co roku, co dwa lata komuś 

nabijać kasę. 

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - zapewniam Panią, że droga w Ścięgnach jak i droga w 

Trzcińsku jak i inne one nie mają nic wspólnego z planem inwestycyjnym po powodzi są to 

drogi ujęte w protokołach komisji wojewódzkiej dawnej powiatowej, która ustala określenia 

zniszczenia, które miały miejsca zniszczenia w tym czy w innym roku. Nie możemy 

planować i mówić, że zrobimy inwestycję na czymś tam, na co nie wiemy czy dostaniemy 

pieniądze. Niezależnie od tego, co tam jest napisane to my planujemy coś mając nadzieję, że 

ta inwestycja nam się powiedzie a później następuje nieszczęście padają deszcze i są 

nawałnice. Nie planowaliśmy w planie inwestycyjnym drogi w Komarnie, co nie zmieniło 

faktu, że trzeba było zrobić. Zaprzeczam i to gorąco i absolutnie nie zgadzam się z Pani 

wypowiedzią, bo nie dla tego też muszę zgadzać się z tym, nie zgadzam się proszę Pani.  

Chcę Pani powiedzieć, że Zarząd Dróg Powiatowych zatrudnia zupełnie nieświadomych 

ludzi, którym koniecznie trzeba powiedzieć, co mają zrobić, bo inaczej oni nie wiedzą. Ja 

osobiście byłem kilkakrotnie po tym zawalisku na tejże drodze to nie jest tak, że myśmy 



czekali, że ktoś nam powie słuchajcie zróbcie coś, bo tam się wali my po prostu próbowali 

uzyskać projekt. Nie da się zrobić czegoś jak się projektu nie uzyskuje. Niestety później Pani 

powie, że znowu zrobiliście coś byle jak. Nieraz trzeba nasypać troszkę piasku w dziury po 

też tak bywało po to żeby ludzie mogli przejechać zanim przystąpi się do konkretnego 

remontu. Ja nie jestem zwierzchnikiem a moje zadanie polega na nadzorze pracy dyrektora 

Dróg Powiatowych, ale zapewniam Panią, że pracują tam ludzie świetni fachowcy, którzy się 

znają na swojej pracy. Proszę Pani czy od 40 lat nie wiem. Powiat nie istnieje 40 lat istnieje 

lat 15 a za tym trudno mi powiedzieć, co 40 lat było robione lub co nie było. Droga, o której 

mówimy w Ścięgnach jest w wykazie dróg, które zostały powodzią dotknięte i na tym 

bazujemy zwracając się z wnioskiem do Pana Wojewody, aby pozyskać pewne pieniądze.  

Tak naprawdę to ja przestaję troszeczkę rozumieć czy ja mam dzisiaj tutaj ustalić pewne 

jakieś zadania i jakąś współpracę na przyszłość czy też mamy obrzucać się wątpliwościami i 

pretensjami. Obiecuje, że naprawdę nie ma złej woli w moich działaniach i jeżeli mamy 

razem współpracować to współpracujmy. Samorządy na terenie powiatu i takie jest nasze 

zadanie. Naprawdę stanowimy jeden duży samorząd, którego zadaniem jest doprowadzić do 

tego żebyśmy żyli przyzwoicie.  

Radny Dariusz Podkański - zwrócił się z prośbą o poparcie w Zarządzie Dróg Powiatowych 

o postawienie drogowskazu w Trzcińsku na drodze między Janowicami w stronę Karpnik i 

skrętem na Trzcińsko. 

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - Zarząd dróg Powiatowych znaków nie robi należy złożyć 

wniosek do Starostwa Powiatowego. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że jest to krzyżówka na drodze 2735D - 

2778D.Ponadto zapytała, że droga przez Ściegny była ze środków po powodziowych a z 

którego roku, bo w protokole Starostwa Powiatowego tej drogi tu nie widzę. 

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - powiedział, że jest to droga z Karpacza do Ścięgien i 

wszystkie protokoły prześlę na ręce Pana Wójta. Gdyby ona nie była w protokołach 

popowodziowych to Pan Wojewoda wyrzuciłby nam to do śmieci. Droga ta jest ujęta w 2013 

roku.. 

Radny Paweł Pawłowicz - zwrócił się do V-ce Starosty odnośnie tego, co Pan ma przesłać 

Pani radnej ja bym tez porosił żeby wszyscy radni otrzymali plan wykonanych robót na 

terenie powiatu jeleniogórskiego od 2001 - 2013.  

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - -powiedział tak jak obiecałem protokoły prześlę na ręce 

Wójta. Jak będziemy mieli wiedzę i świadomość o wysokości promesy i skutkach przekazu 

spotkam się z państwem?  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że brak jest pieniędzy na 

odnowienie drogi na rekonstrukcję całej nawierzchni często Starostwo robi łatanie dziur. Jest 

to tak robione w ten sposób, że wytrzymuje to tylko 2- 3 miesiące. Dlaczego tak jest to 

powiem dziury te są niewyczyszczone dobrze niewysuszone jest w dziurze woda przecież na 

to idą duże pieniądze? Proszę uczulić ludzi, którzy nadzorują pracę żeby zwracali uwagę jak 

to jest robione.  

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - w momencie, kiedy Zarząd Dróg ma w dyspozycji 50 tys zł 

i 150 dróg, które musi pozaklejać i nie ma czasu wyboru i łatanie takie to ma tylko 

zapobiegać a nie naprawiać. Każdy z was może zapytać ile kosztuje zrobienie w sposób 

przyzwoity porządny długoterminowy zakładając przy tym także, że struktura drogi obok 

wcale nie jest pewna i nie jest taka, że zapewnia, że nie rozejdzie się za pół roku.   

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 



Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - podziękował za przybycie V-ce 

Starosty Zbigniew Jakiel i udzielenie bezpośredniej odpowiedzi i w przyszłości proszę nas 

odwiedzać.  

V-ce Starosta Zbigniew Jakiel - również podziękował za zaproszenie  

 

 Przerwa 12: 00 do 12:15.  

  

Ad. 5 

 Informacja Wójta Gminy w sprawie funkcjonowania nowego systemu wywozu i  

 zagospodarowania odpadów komunalnych, (śmieci) w pierwszym etapie jego 

wprowadzania w Gminie Janowice Wielkie 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - proszę powiedzieć czy ten temat to jest po kontroli 

Komisji Rewizyjnej, który jest w planie kontroli na 2014 rok czy temat jest ogólny. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - powiedział, że w ubiegłym roku w 

listopadzie prośba radnych o informacje jak przebiega po nowych przepisach 

zagospodarowanie i wywóz nieczystości odpadów komunalnych. Wójt powiedział wtedy, że 

jest to za krótki okres czasu żeby coś na ten temat powiedzieć. W związku z tym poprosiłem 

Pana Wójta żeby wysokiej radzie taką informację przedstawił. Omawiana była przez KR 

wcześniej i o ile komisja będzie chciała się włączyć do dyskusji to dowiemy się więcej jak 

przebiega zagospodarowanie odpadami.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że wynika z tego, że nie czekając na wyniki 

kontroli ten temat się dubluje, ponieważ kontrola ma odbyć się w tym roku.   

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - ten temat już był częściowo 

omawiany przez Komisję Rewizyjną pod koniec ubiegłego roku. Natomiast na sesję nie 

braliśmy to szczegółowo ze względu na to, że był to za krótki okres wejścia w życie nowych 

zadań dla gminy. Jeżeli chodzi o KR po omówieniu tego tematu na sesji. Pan Przewodniczący 

KR weźmie pod kontrole sprawę bieżącą. 

Radny Jacek Gołębski - uważam, że po kontroli KR będziemy mieli jasny przejrzysty obraz 

całego zagospodarowania odpadami.  

Radny Paweł Pawłowicz - ja proponuję zdjęcie tego punktu z dzisiejszych obrad, dlatego, że 

jak zacznie się dyskusja to ona nie skończy się na odczytaniu informacji tylko dyskusja 

będzie szersza. W planie kontroli KR ten temat w zakresie Oceny funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami. Zakończone umowy. Oraz analiza umowy na kolejny okres po 

wyłonieniu wykonawcy zaplanowany jest do realizacji w I kw.br.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał, kto jest za zdjęciem tego 

tematu i omawianie go po analizie tego tematu przez KR W wyniku przeprowadzenia 

głosowania 13 głosów ”za” „wstrzymuje się” i głosy „przeciw „ nie wystąpiły  

 

 Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie:   

ppk1 a  

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Gołębskiego 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - usłyszeliście państwo wezwanie Rady 

Gminy przez Wojewodę Dolnośląskiego do podjęcia uchwały. Ja nie mam więcej nic do 

dodania to jest wezwanie Wojewody. 

Projekt uchwały nie został zmieniony i wszyscy radni zapoznali się na poprzedniej sesji 

                                                                                                                          - załącznik nr 6- 

Otwarcie dyskusji 

Radna Bożena Dyduch - moja wypowiedź będzie w dwóch aspektach. Mianowice pierwsze 

dotyczy tego, kiedy wpłynęło pismo do Urzędu Gminy a kiedy otrzymał Pan Przewodniczący. 

Całkowicie zgadzam się, z p. Przewodniczącym, jeżeli pismo wpłynęło w tym dniu powinno 

w tym samym dniu wpłynąć do Rady Gminy nie może być inaczej. Podam przykład na sobie 



własnej. W poprzedniej kadencji niektórzy radni pamiętają to i zdaje sobie sprawę z tego, że 

jestem nie zawsze wygodna dla Rady Gminy dla kolegów radnych, ponieważ najczęściej mój 

głos jest krytyczny. Ale na wiele rzeczy zwracam uwagę raczej nie chwalę, lecz pokazuje 

jakieś niedoskonałości. Trzeba sie cieszyć z tego, co jest już dokonane natomiast nie ma, co 

chwalić, bo trzeba pracować, udoskonalać. Ja w poprzedniej kadencji spóźniłam się 1 dzień z 

oświadczeniem majątkowym. Afera była niesamowita drzwi do domu się nie zamykały, 

telewizja Wrocław, Jelenia Góra, Nowiny Jeleniogórskie itd., bo popełniłam takie 

przestępstwo, bo pomyliłam się o jeden dzień. Dlatego proszę państwa uważam, jakie by to 

nie było pismo to te pismo powinno być dostarczone do każdego w terminie. Oczywiście po 

tej aferze wielkiej sprawa odbyła się w Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu i tą sprawę 

wygrałam jak poprzedni inni radni. Rada Gminy nie uznawała wyroku Sądu 

Administracyjnego z Wrocławia. Następnie odbyła się sprawa w Sądzie Administracyjnym w 

Warszawie i dopiero w tedy rada łaskawie przyjęła mnie do rady z powrotem.  Dlatego ja 

uważam proszę państwa i sądzę, że Pan mecenas mnie poprze, że z wyrokami się nie 

dyskutuje. Do wyroku sądu należy się dostosować. 

Radny Bogdan Kamiński - myśmy już nad podjęciem tej uchwały już dyskutowaliśmy i 

wydaliśmy swoje zdanie. Wojewoda zrobił to, co powinien zrobić, bo taka jest procedura, ale 

to nie zmienia wcale faktu, że nie widzę powodu żebyśmy musieli zdanie zmienić. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - każdy będzie głosował zgodnie z tym, 

jakie ma sumienie i jak to ocenia. Nikt nikogo do niczego zmuszać nie będzie.  

Radny Paweł Pawłowicz - należałoby to raz wyjaśnić czy ktoś się spóźnił czy nie spóźnił, bo 

p. Bożena mówiła, że jeden dzień się spóźniła a czy Pan gdyby się spóźnił w dostarczeniu 

tego pisma żeby to było jasne. Czy został termin przekroczony czy nie?  

Radna Bożena Dyduch - pismo wpłynęło 26 i powinno być przekazane 26. Ja nie mówię, że 

spóźnił się p. Wójt. Ale na pewno się spóźnił.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - zapytała, jaki temat jest tu ważniejszy czy te 4 dni, 

dlaczego nie wpłynęło do RG czy sam fakt - temat. My dzielimy kolejnie włos na cztery. 

Podejmujemy albo nie podejmujemy uchwałę. Wojewoda przez te 4 dni nie skarci nas za 

niedotrzymanie terminu.  To nie wpłynęło na decyzje, jaką teraz mamy podjąć. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - ja tego problemu obecnie nie 

przedstawiałem. Do sprawy miałem wrócić w pkt. 10. Gdybym to pismo otrzymał 21 to bez 

problemu wpisałbym go w porządek obrad i nie zgłaszałbym dzisiaj wniosku o przyjęcie go 

pod obrady. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - zapytała mecenasa czy pan może podważyć albo 

potwierdzić podstawę, na którą powołuje się Pan Wojewoda. 

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że w tej sprawie mamy sytuację nie typową, 

ponieważ ta sprawa stawała już na sesji, ale rada odmówiła podjęcia uchwały. Przygotowując 

się prześledziłem orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego podobnej 

sprawy gdzie Wojewodowie wydawali zarządzenia zastępcze z uwagi na to, że gminy nie 

podejmowały uchwał oczekiwanych przez  Wojewodę. Różne rady gmin podejmowały 

uchwały o różnej treści. Nie podejmowały- odmawiały inne stwierdzały brak podstaw do 

podjęcia takiej uchwały jeszcze inne podejmowały uchwały o odmowie wygaszenia mandatu. 

Wszystkie te uchwały, które nie były za wygaśnięciem mandatu Wojewodowie traktowali, 

jako uchwały niepodjęte. Tutaj, jeżeli chodzi o wezwanie to Wojewoda chce wydać 

zarządzenie zastępcze zamiast uchwały to musi wezwać radę do podjęcia uchwały i odczekać 

30 dni. Ja osobiście mam, co do podstawy prawnej pewne wątpliwość a mianowicie taki, że 

przepisem, którym się powołali art. 98a ust ustawy o samorządzie gminnym a ten przepis 

mówi tak, że jeżeli właściwy organ gminy  , wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów 

art. 383 § 2 i 6 oraz art. 492 § 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 24b chodzi tu o ustawę 

„kodeks wyborczy ”Zwracam uwagę, że ten przepis nie odwołuje się do prawa wyborczego i 

odsyła do właściwych przepisów tylko jest wyraźnie wskazany przepis, którego nie 

wykonanie daje podstawę do żądania takiego wezwania przesłanego przez Wojewodę. W tej 



kadencji rad przepisy kodeksu wyborczego nie mają zastosowania. Wojewoda w tym wniosku 

powołując się na przepisy ustawy wprowadzającej kodeks wyborczy oraz przepisy ordynacji 

o wyborach do rad gminy. Rzecz w tym, że gdyby było odwoływanie się do tamtych 

przepisów to nie wskazałby tutaj wyraźnie przepisów, który wprawdzie jest już w obiegu 

prawnym, ale ma odroczone zastosowanie właśnie do Rady. W orzecznictwie szukałem 

takiego rozstrzygnięcia w tym zakresie stwierdziłem, że były badane wyłącznie uchwały 

odmowne. Wojewoda nie ma prawa narzucać radzie określenia podjęcia uchwały. Może 

wezwać, ale nie może wymusić żeby rada podjęła uchwałę o określonej treści. Jeżeli rada 

takiej uchwały nie podejmie może p. Wojewoda wydać zarządzenie zastępcze. Takie 

zarządzenie zastępcze może być również zaskarżone przez zainteresowanego..Wezwanie nie 

przymusza ale tu  państwo macie wolną wolę. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - można zrozumieć, że nie podejmujemy, jakichkolwiek 

działań w tym zakresie i z mocy prawa automatycznie ten temat nam nie da tutaj  jeżeli 

chodzi o radykalne rozwiązanie. 

Radny Romuald Łaski - powiedział, że wedle prawa wygląda to inaczej, ale uważam, że 

ktoś nas traktuje niepoważnie, bo my, jako rada podjęliśmy uchwałę w tej sprawie. Dzisiaj 

ktoś nam karze głosować jeszcze raz. Uważam, że po czterdziestu latach, jeżeli ktoś wskazał 

złodzieja to nie zrobił źle tak jak jest to w przypadku kolegi radnego Gołębskiego. W związku 

z tym uważam, że coś, co zobowiązuje przez lat czterdzieści a dotyczy jakiejś drobnej sprawy 

jest w moim rozumieniu nieporozumieniem. Uważam, że należy przegłosować jeszcze raz, 

ale powinniśmy jako rada odmówić zabrania mandatu koledze radnemu Gołębskiemu. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński przeprowadził głosowanie nad 

podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego W czasie 

głosowania na sali obrad było obecnych 13 radnych ( Radny Jacek Adam Gołębski nie 

uczestniczył w głosowaniu).W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego za podjęciem 

uchwały było: „za” 2 głosy, „przeciw” 9 głosów, „wstrzymujących” 1 głos. 

 

Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  nie została 

podjęta.  

 

Ad.6 

ppkt.1a 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014rok 

Skarbnik Gminy Marcin Baran -   przedstawił ww. projekt uchwały 

 

                                                                                                                         - załącznik nr 7- 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano dość długo i szczegółowo na 

komisji Komisja w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 6 głosami „za” 

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

Otwarcie dyskusji 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

zapoznał z treścią uchwały. W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych W 

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

„ przeciw” nie wystąpiły i 2 głosy ‘’wstrzymuje się’’  

 

.Uchwała otrzymała Nr XXXI  /220/2014 



 

Ad6  

ppkt2  

zmiany Uchwały Rady Gminy nr xxix/204/2013 z dnia 30 grudnia 2013roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2014-2025 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - przedstawił ww. projekt uchwały 

 

                                                                                                                         - załącznik nr 8- 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji Komisja w 

wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 6 głosami „za” głosy „wstrzymuję 

się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

Otwarcie dyskusji 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr xxix/204/2013 z dnia 30 

grudnia 2013roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na 

lata 2014-2025 zapoznał z treścią uchwały. W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 

13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych, 11 

głosów „za” głosy „ przeciw” nie wystąpiły i 2 głosy ‘’wstrzymuje się’’  

 

Uchwała otrzymała Nr XXXI  /221/2014 

 

 Ad.6 ppkt 4 

 utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do 

Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 

 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawił ww. projekt uchwały 

 

                                                                                                                         - załącznik nr 9- 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji Komisja w 

wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 6 głosami „za” głosy „wstrzymuję 

się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

Otwarcie dyskusji 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 

2014r.zapoznał z treścią uchwały. 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 

 

Uchwała otrzymała Nr XXXI  /222/2014 

 

Ad.6 ppkt5 



utworzenia sołectw w Gminie Janowice Wielkie i nadania im statutów 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawił ww. projekt uchwały z autopoprawkami 

wniesionymi po posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej, która odbyła się 

w dniu 26 marca 2014r. 

 

                                                                                                                         - załącznik nr 10- 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji Komisja w 

wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 7 głosami „za” głosy „wstrzymuję 

się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

Otwarcie dyskusji  

Radny Paweł Pawłowicz - powiedział, że brakuje tu jednej poprawki odnośnie § 14 ppkt.6 

Protokół z Zebrania Wiejskiego sporządza się w 2 egzemplarzach w ciągu 7 dni od daty 

przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego. Jeden egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy, a drugi 

Sołtys. Poprawka KB brzmiała „Protokół z zebrania wiejskiego wraz z uchwałami itd. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że nie napisaliśmy wraz z uchwałami, 

ponieważ jest tu ujęte w § 14 pkt.5. Do protokołu winna być dołączona lista obecności, 

podjęte uchwały oraz wnioski. 

Radna Bożena Dyduch - wniosła uwagę odnośnie załącznika do uchwały - mapka. 

Powiedziała, że skoro w uchwale wykreślimy punkt pierwszy w związku z tym tutaj na 

mapce też wykreślić, co następuje zał. nr 1 do uchwały w sprawie utworzenia sołectw zmienić 

na „ nadania statutu sołectwom” 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - uważam, że należy zmienić tytuł uchwały jest zapis w 

sprawie utworzenia sołectw w Gminie Janowice Wielkie i nadanie im sołectw zmienić na „ 

nadanie statutów sołectwom wchodzącym w skład Gminy Janowice Wielkie”. Ponadto w § 

18 jest zapis. Do wyłącznej właściwości Wójta należy zwołanie Zebrania Wiejskiego w celu 

wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej powinno być po poprawce . Do wyłącznej właściwości 

Wójta należy zwołanie Zebrania Wiejskiego w celu wyborów lub odwołania Sołtysa i całego 

składu Rady Sołeckiej. Następna uwaga to w § 39 pkt.4 Wójt z urzędu może stwierdzić 

nieważność uchwały Zebrania Wiejskiego w ciągu 14 dni a skąd wzięło się 15 dni od daty 

przedłożenia protokołu Zebrania.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że zapis ten brzmi „Wójt z urzędu może 

stwierdzić nieważność uchwały Zebrania Wiejskiego w ciągu 15 dni od jej otrzymania z 

powodu rażącego naruszenia prawa w jej treści lub procedurze podjęcia. Stanowisko Wójta w 

przedmiotowej sprawie jest ostateczne”. Następna poprawka to Uchwała nr Rady Gminy 

Janowice Wielkie w sprawie nadania statutów sołectwom wchodzącym w skład Gminy 

Janowice Wielkie i po przez analogie zał. nr 1 do uchwały w sprawie nadania statutów 

sołectwom wchodzącym w skład Gminy Janowice Wielkie. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie utworzenia sołectw w Gminie Janowice Wielkie i nadania 

im statutów zapoznał z treścią uchwały. W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 

radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych, 12 głosów 

„za” głosy „ przeciw” nie wystąpiły i 1 głosy ‘’wstrzymuje się’’  

 

Uchwała otrzymała Nr XXXI  /223/2014 

 

Ad.6  

ppkt.6 przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności     

 zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie 



Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -   przedstawił ww. projekt uchwały   

 

                                                                                                                        - załącznik nr 11- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji Komisja w 

wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 6 głosami „za” 1 głosy „wstrzymuję 

się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

Otwarcie dyskusji  

 

 

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - wstrzymuje się od głosu, ponieważ dla mnie jest to martwy 

przepis o ile ktoś z państwa jest zainteresowany to tu na pendraivie mam zapisanych 39 stron 

wyników kontroli, jaką przeprowadziła zeszłego roku NIK w tym temacie i powiem, że, po co 

gminy maja uchwalać tak nierealne uchwały odnośnie ochrony programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt a tak naprawdę to mamy 

złe prawo. Wynika z tego, że kontrola wykazała między innymi, iż losy bezdomnych zwierząt 

wymaga zmian w prawie. Zeszłoroczny raport gmin pokazał jak bardzo ułomne w Polsce jest 

opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Odławianie zwierząt i tworzenie pseudo schronisk stało 

się dla niektórych biznesem. Przy braku oznakowania, o czym mówiłam już Panie Sekretarzu 

na ostatniej komisji czipowania psów otwierało to drogę ich uśmiercania albo umieszczenia 

ich w przepełnionych i nie zawsze zapewniających godziwe warunki schroniska. NIK 

wskazała w końcowym raporcie kontroli konieczne zmiany w prawie. Ustawowy obowiązek 

rejestrowania i oznakowania psów. Pisze się również o wymogach, jakie powinny być 

spełnione w schroniskach. Co jest z tego najważniejsze jest już opracowywania nowelizacja 

przepisów, jaka zaproponowała NIK, która stworzy szansę na lepszą opiekę nad bezdomnymi 

zwierzętami? Kiedy wejdzie taka nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, jeżeli to będzie 

bardziej realne będę za przyjęciem takiej uchwały?  
 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie 

 zapoznał z treścią uchwały. W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych W 

wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych, 10 głosów „za” głosy 

„ przeciw” nie wystąpiły i 3 głosy ‘’wstrzymuje się’’  

 

Uchwała otrzymała Nr XXXI  /224/2014 

 

Ad.6 

ppkt7. przyjęcia zmiany w” Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wielkie” 
 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawił ww. projekt uchwały   

 

                                                                                                                  - załącznik nr 12- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  -  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji Komisja w 

wyniku głosowania jawnego jednogłośnie zaopiniowała 6 głosami „za” głosy „wstrzymuję 

się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły   

                                                                               



 

Otwarcie dyskusji                       

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -przed przystąpieniem do głosowania 

nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w” Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Janowice Wielkie” zapoznał z treścią uchwały. W czasie głosowania na sali obrad 

obecnych było 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

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

 

Uchwała otrzymała Nr XXXI  /225/2014 

                                                                                                                     

Ad.7, 8,9,  Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXX sesji Rady Gminy. 

Sprawy różne. 

Radna Bożena Dyduch - powiedziała, że otrzymała odpowiedź od Pana Wójta odpowiedź na 

złożone wnioski tj: szambo obsługujące do niedawna budynek w Komarnie nr 100 po 

wyrażeniu zgody wspólnoty mieszkaniowej tego budynku na najbliższym spotkaniu. Gminna, 

jako współwłaściciel będzie wnioskować o wyrażenie stosownej decyzji. Jak nie bardzo 

rozumie? Dwa miesiące minęło szambo jak było niebezpieczne tak jest Pan tutaj chce spotkać 

się z mieszkańcami budynku gdzie mieszka tam 7 rodzin, przy czym jedna rodzina ma 

mieszkanie własnościowe pozostałe sześć mieszkań należą do gminy. Pytam, z kim Pan chce 

dyskutować o likwidacji szamba. Uważam, że jest to opieszałość w działaniach gminy.   

Jeszcze raz przypominam, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce dzieci biegają za piłką oby 

nie doszło do nieszczęścia. Z tej odpowiedzi jestem całkowicie niezadowolona. Kolejna 

odpowiedz otrzymałam, że wysłano wezwanie do Pana Kubarskiego o zabezpieczenie posesji 

przed możliwością oddalania się psów, z ostrzeżeniem o możliwości odławiania psów 

wałęsających się poza posesją właściciela. Pismo skierowane także do Policji. Za moim 

pośrednictwem Pan prosi mieszkańców o wszelkie sygnały o powtarzających się przypadkach 

przebywania psów Pana Kubarskiego poza posesją. Czy ja mam chodzić po wsi i pytać 

mieszkańców czy widział ktoś psy Kubarskiego poza posesją? Ja państwu przekazałam to, co 

zgłosili mi mieszkańcy. Trzecią moja sprawa to dzisiaj Pan mówił, że może będzie 

remontowana ta droga do byłego gospodarstwa (PGR) tam jest wykopany rów, do którego 

odpływa woda. W czasie roztopów i dużo deszczu tym rowem płynie bardzo dużo wody ten 

rów został oczyszczony w miarę, ale natomiast nie została przeczyszczona rura pod asfaltem 

tą rurą woda powinna spływać do tego rowu. Oczyszczono tym razem i tą rurę rozbito asfalt, 

ale woda płynie nie do rowu tylko do studzienki kanalizacyjnej. Brak nadzoru. Licznik, który 

wskazuje pobór wody a licznik, który wskazuje odpływ ścieków jest niesamowita różnica. 

Niewiadomo czy tylko w tym miejscu woda płynie do studzienki kanalizacyjnej czy nie ma 

takich więcej. Uważam, że należałoby to skontrolować, bo jeżeli woda z rowu będzie 

wpływała do studzienki kanalizacyjnej to taki będzie wysoki wskaźnik.   

Radny Romuald Łaski -- wniosek od mieszkańców Janowic. Chodzi mi tu o drogę w stronę 

cmentarza a w szczególności o chodnik. Jest to miejsce, do którego udaje się duża liczba 

naszych mieszkańców i w zasadzie nie maja którędy iść. Ta droga powiatowa nie posiada 

żadnego pobocza, którym można się przemieścić i ludzie idą tak jak mogą bokiem drogi a 

częściowo przez park. Należący do DPS. Wnioskuję do Pana Wójta żeby jak będzie robiona 

powiatowa droga to żeby przewidzieć jakieś miejsce żeby ten chodnik dla pieszych od 

skrzyżowania wygospodarować żeby ułatwić naszym mieszkańcom drogę na cmentarz i z 

powrotem.     

Radny Paweł Pawłowicz - interpelacja Nie dawno była oczyszczana droga powiatowa w 

kierunku Radomierza i z Trzcińska w kierunku Karpnik. Drewno było pozyskiwane przez 

mieszkańca, który to wycinał i grubsze drewna zabierał ze sobą a te kupę gałęzi, które leżały 

na poboczu i w rowie nie zostały uprzątnięte do końca. Uważam, że nie należy o tym 



zapomnieć i to skontrolować. Druga interpelacja to z uwagi na to, że był u nas V-ce Starosta i 

bardzo bym prosił o to żeby skierować interpelację do powiatu o wyszczególnienie kosztów 

ile kosztowało naprawienie drogi w Radomierzu, wycięcie kawałka asfaltu i zasmołowanie 

całego a ile kosztowało naprawienie drogi w Trzcińsku gdzie było tylko typowe 

przyklepywanie łopatą dziur dobrze byłoby porównać koszty. Dobrze byłoby żeby do tego 

zostały podłączone faktury a nie tylko odpowiedź. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że na pewno nie otrzymamy rzeczowego 

określenia fakturowego, ale sprecyzuje takie pismo i poproszę o takie dane. Odnośnie 

krzaków po rowach to jest tak, że my jesteśmy bez kosztowego wykonania. Powiat ma kogoś, 

kto to zrobi w zamian za drewno nie ma tam umowy, która określałaby terminy. Staramy się 

to monitować i Pan Chrząstowski jest w bezpośrednim kontakcie żeby nie robił następnych 

wycinek bez uprzątnięcia tego, co ma do zebrania. Wszystkie te drobne gałęzie maja być 

przekazane dla mieszkańca Radomierza, który to przemieli na opał.   

Radny Andrzej Uss - zapytał odnośnie działki 170 przy ul Leśnej w Janowicach Wielkich. 

W ubiegłym roku Sekretarz powiedział, że przekazanie jej na cele społeczne leży w gestii 

Wójta z Urzędu czy taka jest procedura czy coś drgnęło w tym temacie.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - do tej pory nikt nie zgłosił wniosku. 

Radny Andrzej Uss - czy nie wypłynęła taka informacja od Sekretarza, że tu musi być 

wniosek, że musi tu być jakaś procedura uruchomiona. Kilkakrotnie pytałem już o ta działkę 

pisałem interpelację i Sekretarz powiedział, że tą działkę może Wójt przeznaczyć z Urzędu na 

cele społeczne.  

Następny wniosek to, co z tablica ogłoszeń przy ul. Partyzantów nr 13 i 18. Powstają nowe 

tablice a w tamtym miejscu nic.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - uważam, że są ważniejsze miejsca a te miejsca są mniej 

istotne. Jak pozyskamy materiał drzewny będziemy takie rzeczy wykonywać? Nie jest to 

jedyna tablica, którą chcielibyśmy wykonać. Uważałem za ważniejsze wykonanie tablicy 

ogłoszeń przy ul Świerczewskiego nr 10. Następna tablica czeka na ul. Partyzantów i czeka 

również w Trzcińsku wizowi mostu drewnianego. 

Radny Andrzej Uss - następnie zamiatanie po zimowe część gminy została wykonana 

metodą na mokro przez auto ciężarowe a część ulic pobocznych po prostu jakąś zamiatarką na 

sucho kamienie ogromny kurz. Mieszkańcy się skarżą i pytają, dlaczego część była zamiatana 

na sucho a część na mokro. Wszystko z drogi zamiatane zostało na trawę i posesję.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że nie ma zapisanego nigdzie w umowach, że 

należy czyścić na mokro. Ja się bardzo cieszyłem, że udało nam się po raz pierwszy 

wyczyścić ulice na mokro. Uważam, że mieszkańcom nie dogodzimy wykonawca stara się 

robić tak jak najlepiej. Jak wam wiadomo sprzątanie dopiero zacznie się po 15 kwietnia? W 

tej chwili odbyło się to sprzątanie z uwagi na dużo dni słonecznych i poprosiliśmy 

wykonawcę żeby zrobił to teraz i ewentualnie gdyby się pojawiły opady śniegu i posypywane 

były drogi to ponownie oczyści. Nie mogę wymóc na wykonawcy żeby wszystkie drogi były 

zamiatane na mokro.  

Radny Andrzej Uss - powiedział, że w ubiegłym roku podczas pracy komisji rewizyjnej 

komisja ujawniła cięcia energetyki tzw; techniczne.  Informacja przebiegła również przez 

Pana inspektora od dróg Pana Chrząstowskiego. Cięcia te zostały wykonane niedbale, gałęzie 

porzucone na tereny prywatne oraz na brzegi rzeki. Miało to być posprzątane przez firmę 

energetyki czy też przez firmę robiącą dla energetyki na zlecenie. Gałęzie te leżą do tej pory i 

będzie to powodowało przy wezbraniach wody zatory na rzece.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - co energetyka uzgadnia z wykonawcą to ja nie mogę nic 

powiedzieć. Ja tą sprawę już zajmowałem się, ale jeszcze raz zwrócę na to uwagę i wystąpię 

na piśmie.  



Radny Dariusz Podkański - zapytał, kiedy odbędzie się zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - dnia 12.04.2014 (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych. Odpady odebrane zostaną z granicy nieruchomości. Ponadto 

przypominam, że wszyscy mieszkańcy mogą skorzystać z punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich.   

Radna Iwona, Niedźwiedzińska - zapytała czy wykonane pewne prace ziemne w Trzcińsku 

czy sprawa uporządkowania piwnic jest w dalszym ciągu aktualna. Wykonano 

uporządkowanie wzdłuż drogi powiatowej stwierdzam przerażenie, jeśli chodzi o kontrole 

wykonanych tych prac. Idąc sprzątają tylko to, co jest tylko się ktoś odwróci jest powracanie 

dwa razy w to samo miejsce i sprzątanie po zimie, której nie było. Sprzątanie poboczy u nas 

brygada trzy osobowa sprzątała od placu nawet po lipę rów zawalony butelkami i teren ten 

jest w dalszym ciągu do końca nieposprzątany. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że to są osoby odrabiające zaległości ja jadąc 

widzę dzwonie do pracownika przekazuje, ale niestety należałoby iść i palcem pokazywać 

krok po kroku, co należałoby uprzątnąć. Nie wiem czy to jest niechęć czy umiejętność 

dostrzeżenia zrobić wszystko byleby się nie schylić. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że w ubiegłym roku zaobserwowała 

pracowników interwencyjnych pracujących w gminie Mysłakowice. Tam pracownicy byli 

ubrani w oznakowanych kamizelkach szli po obu stronach ulicy za nimi jechał samochód i 

zbierał nieczystości. To było widać efekt tej pracy. Może by zmienić u nas taktykę wydzielić 

im odcinki a na koniec dnia rozliczyć ich z tej wykonanej pracy. Ostatnio uczestniczyłam w 

sprzątaniu i musiałam pokazać panią, co jest do wygrabienia.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja to przyjmuję ja też widzę jest to duża bolączka w miarę 

naszych możliwości staramy się organizować prace i nadzorować ich wykonalność. Mamy 

pracowników z PUP oraz osoby odrabiające zaległości tworzą się ekipy, które trzeba zawieść 

w różne miejsca a następnie przywieść i naprawdę nie ma, kim tych ludzi nadzorować. 

Staramy się żeby było jak najlepiej jak najczyściej i zawsze będą jakieś niedociągnięcia i 

jakieś niedoskonałości..  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - powiedziała, że dzisiaj rozpoczęła się akcja sprzątania 

rzeki Bóbr, w której gmina uczestniczy w tej akcji. Mam pytanie, dlaczego w Trzcińsku, 

jeżeli ta akcja miała tam początek nie ma żadnej informacji. Informacja na stronie 

internetowej nie zawsze ma racje bytu. Uważam, że taka informacja powinna być.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - za całość akcji ratujmy Bóbr organizowany jest przez 

Ośrodek Nowa Nadzieja w Janowicach Wielkich. My ze strony Urzędu dajemy busa, który 

pozbiera i pozwozi te worki na plac komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Janowicach 

Wielkich.  Nigdy nie było tak żeby rozwieszane były plakaty zawsze była informacja na 

Internecie, jako dla osób zainteresowanych stąd ja również państwa radnych jak tylko było 

wiadomo, że zaczynają od Trzcińska informowałem i prosiłem żeby poinformować 

społeczeństwo o takim fakcje. Uważam, że jeśli ktoś chce uczestniczyć w tej akcji to bez 

problemu znajdzie taką informację.   

Radna Iwona, Niedźwiedzińska - składałam wniosek w sprawie przeprowadzenia na terenie 

naszej gminy akcję, która by pozwoliła umieć udzielić pierwszej pomocy. Serdecznie 

chciałam podziękować strażakom, którzy byli na tym spotkaniu w Trzcińsku.  Spotkania takie 

powinny być we wszystkich miejscowościach i nie tylko raz. Udzielenie pomocy jest to temat 

bardzo ważny w życiu człowieka.  Na to spotkanie przyszło kilka osób a zapewne byłoby 

więcej gdyby było ogłoszenie na temat tego spotkania. Takie akcje należy powtarzać zrobić 

tak żeby to były cykliczne imprezy.  Prośba do Wójta żeby dołożyć wszelkich starań żeby 

takie akcje właśnie te społeczne żeby były zapisane w kalendarium wydarzeń. Prosiłabym 

również żeby umieścić w nowym informatorze janowickim dla dobra społeczeństwa nasi 

strażacy udzielają porad „ jak udzielić pierwszej pomocy”.  



Radny Bogdan Kamiński - odnośnie zbiórki rzeczy wielkogabarytowych zamieścić 

informacje nie tylko na stronie internetowej, ale również na tablicach ogłoszeń. Należałoby 

też poinformować, że taki punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się przy 

oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich. 

Radny Paweł Pawłowicz -wniosek w sprawie umieszczenie protokołów z sesji na stronie 

BIP urzędu. Większość mieszkańców jest nim zainteresowana, lecz nie każdemu chce się ich 

szukać i myślę, że jeżeli można byłoby protokoły z naszych posiedzeń sesyjnych umieszczać 

na stronie janowickiej i dostępność dla mieszkańców byłaby większa i bezproblemowa.  

    

Ad.10 Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał, jakie tematy będziemy 

omawiali na następnej sesji. 

Radny Jacek Gołębski - powiedział, że temat, który został zdjęty z dzisiejszych obrad tj: 

Informacja Wójta Gminy w sprawie funkcjonowania nowego systemu wywozu i 

zagospodarowania odpadów komunalnych, (śmieci) w pierwszym etapie jego wprowadzania 

w Gminie Janowice Wielkie 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - powiedział, że sesją następna na 

pewno będzie w czerwcu, jako sesja absolutoryjna.  

 

Ad.11 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - zapytał, czy ktoś z radnych chciałby 

wnieść poprawki do protokołu z XXX sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

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

W wyniku przeprowadzenia głosowania 12 głosów ”za” przyjęciem protokołu głosy „ 

„wstrzymuje się” i głosy „przeciw „ nie wystąpiły  

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 12 radnych. Sale obrad opuściła Radna 

Bożena Dyduch. Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie został przyjęty. 

 

 Ad.12  Zamknięcie obrad XXXI 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 14: 30 dokonał zamknięcia XXXI 

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  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 
 


