
str. 1 
 

BRG.0002.XXXV.2014 
 

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2014 

z nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia  23  października 2014 roku ( czwartek) 

godz. 10
00 

 

Nadzwyczajna 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 14 

radnych udział wzięło 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy została 

zwołana na wniosek Radnego Romualda Łaskiego, który poparty  był przez 8 radnych mając 

przede wszystkim na uwadze podsumowanie pracy Rady Gminy i Wójta w kadencji 2010-2014. 
Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy, słowami „ otwieram 

nadzwyczajną XXXV sesję Rady Gminy Janowice Wielkie, – o godz. 10
00

 rozpoczął 

obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, Skarbnika Gminy, Mecenasa, Sekretarza 

Gminy, Sołtysów jak również zaproszonych gości.  

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 XXXV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

    2) Stwierdzenie quorum.   

    3) Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

        2. nadania nazwy urzędowej parkowi w Janowicach Wielkich 

        3. przyjęcia regulaminu parku w Janowicach Wielkich 

    4) Zmiany osobowe w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich w okresie minionej    

        kadencji i ich efekty organizacyjne. 

    5) Historia finansów gminy w latach 2010-2014. 

    6) Działania gospodarcze podejmowane na terenie gminy przez Wójta w okresie mijającej  

        kadencji. Czego nie wykonano? Potrzeby Gminy na najbliższe lata. 

    7) Dyskusja z udziałem zaproszonych gości, uwagi i wnioski radnych. 

    8) Wystąpienie Wójta podsumowujące mijającą kadencję samorządu terytorialnego w  

        Janowicach Wielkich. 

    9) Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Gminy.       

 

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

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

Przewodniczący dodał, że przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu                                   

i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy, na którym to omawiano i analizowano 

przedmiotowe uchwały.. 

Radny Romuald Łaski - wnioskował o zmianę i rozszerzenie porządku obrad w pkt. 3. 

przesunąć kolejność podejmowania uchwał i w ppkt. 2  omówić projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXIX/203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku          

w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2014 rok.  
Komisja, obradująca w dniu 21 października 2014r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony ten 

projekt uchwały.  

Wniosek Radnego Romualda Łaskiego dot. zmian w porządku obrad został przyjęty jednogłośnie 

-głosowało 11 radnych. 
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Radna Bożena Dyduch - z uwagi na to, że jest to ostatnia sesja proszę o wprowadzenie punktu 

sprawy różne. 

Po krótkiej dyskusji stwierdzono, że sprawy różne można omówić w pkt. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon, Młodziński - składam wniosek o zdjęcie z porządku 

obrad pkt. 8 „ Wystąpienie Wójta podsumowujący mijającą kadencję samorządu 

terytorialnego w Janowicach Wielkich” uzasadniam to tym, że zgodnie z art. 30 ust.3 ustawy 

o samorządzie gminnym mówi, że w realizacji zadań własnych gminy wójt podlega 

wyłącznie radzie gminy. Przez 4 lata rada gminy kontrolowała i rozliczała wójta                              

z działalności udzielając, co roku absolutorium. W tym wypadku Pan Wójt oceniając 

kadencję samorządu terytorialnego oceniałby sam siebie. 
Radna Iwona Niedźwiedzińska - nie rozumie Pana uzasadnienia korzystając z tego, że są 

zaproszeni goście i zainteresowani mieszkańcy i wysłuchanie tego typu tematu nie zajmie nam 

dużo czasu a dziwie się, jako Pan Przewodniczący nie przygotował takiego podsumowania 

kadencji rady gminy. Ja jestem za pozostawieniem tego punktu. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - przewodniczący nie ma takiego 

obowiązku, ale mimo to ja jestem przygotowany i podsumowanie kadencji rady gminy 

przedstawię w pkt.7. 
Radny Andrzej Uss - czy mógłby Pan jeszcze raz odczytać art., na który się Pan powołuje.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -art.26 ustawy o samorządzie gminnym 

mówi, że organem wykonawczym gminy jest wójt a w art.30 ust 3 mówi, że w realizacji 

zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy, ale nie ma prawa oceniać.  
Radny Bogdan Kamiński - to jest sprawozdanie a nie ocena. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński zapytał, kto jest „za” wycofaniem pkt.8 

z porządku obrad.- Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 11 radnych 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 11 radnych, 3 głosy „za” 8 

głosów „ przeciw” głosy ‘’wstrzymuje się’ ’nie wystąpiły,   
Wniosek nie został podjęty. 

Ad.2                                                                                                      

Stwierdzenie quorum  

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

w obradach uczestniczy 11 radnych, nieobecni radni to:   

- Dariusz Górnicki 

- Krzysztof Dziedzic 

- Iwona Niedźwiedzińska 

                                                                                                                           -załącznik Nr 1- 

 

Ad.3  

podjecie uchwał: 

ppkt 1  

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014 rok 

Skarbik Gminy Marcin - na początku wniósł autopoprawkę a następnie dokładnie 

przedstawił i omówił dochody bieżące, wydatki majątkowe, wydatki bieżące oraz wszelkie 

zmiany. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach niezrozumiałych. 

 

 

                                                                                                                           -załącznik Nr 2- 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymuję się” głosy „ 

przeciw ‘’ nie wystąpiły 
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Otwarcie dyskusji. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - wydatki majątkowe pkt.1. Zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 20.000,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami w zakresie 

modernizacji montażu oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy rozumie, że sołectwo                        

w Trzcińsku może złożyć wniosek o dodatkowe lampy w miejscach gdzie jest utrudnione 

podłączenie energii elektrycznej. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - oczywiście, że tak my już omawialiśmy punkty, które 

wielokrotnie zgłaszane było przez mieszkańców i jesteśmy na etapie rozgryzania tematów                  

z drogą powiatową, ponieważ w większości te punkty będą dotyczyły dróg powiatowych.  

Pomysł poddany przez grupę radnych jest dobrym pomysłem, ale jest to próba i zobaczymy 

czy to się przyjmie taka forma oświetlenia. Jesteśmy gotowi na składanie propozycji                         

i wspólne omówienie miejsc ustawienia tych lamp. Takich lamp solarnych jeszcze nie było                  

i nikt z nas nie wie na ile te światło docierające dzienne przez gałęzie będzie czy  nie będzie w 

stanie zasilać te lampy.   

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 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 10 głosów „za”, 1 głosy ‘‘wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw” nie 

wystąpiły,   

Uchwała otrzymała Nr XXXV /246 /2014 

 

ppkt.2 

zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXIX/203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 

roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2014 rok.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran - w związku z występującymi w trakcie realizacji budżetu 

wolnymi środkami budżetowymi oraz problemami technicznymi banku obsługującego Gminę 

Janowice Wielkie w zakresie zawierania krótkoterminowych lokat bankowych niezbędnym 

jest podjęcie uchwały w zakresie upoważnienia Wójta Gminy do lokowania wolnych środków 

w innym banku niż banku prowadzącym obsługę budżetu. 

                                                                                                                           -załącznik Nr 3 

- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosów „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 

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

sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 10 głosów „za”, 1 głosy ‘‘wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw” nie 

wystąpiły,   

Uchwała otrzymała Nr XXXV /247 /2014 

ppkt.3  

nadania nazwy urzędowej parkowi w Janowicach Wielkich 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - projekt pod nazwą „Rewitalizacja terenu po byłym 

basenie w Janowicach Wielkich wraz z elementami małej architektury” otrzymał 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach projektu na działce 301/4 o powierzchni 



str. 4 
 

2, 69 ha  wyburzono pozostałości dawnego basenu, zasypano jego niecki, zaprojektowano 

alejki i tereny zielone, wybudowano: budynek gospodarczy ze sceną do wszelkich prezentacji, 

mały parking, boisko do gry w boule. Ustawiono fontannę, siłownię zewnętrzną                                 

z urządzeniami sportowymi, stół do ping-ponga i stoły do gry w szachy. Do znajdujących się 

na terenie założenia drzew doliczyć można 40 nowo nasadzonych, takich jak 4 jarzęby 

szwedzkie (w nawiązaniu do pięknego drzewostanu z ul. Wojska Polskiego), dąb, klony, 

wiśnia piłkowana, lipy, sosny wejmutki, buki i graby. Nowy park przez wiele lat będzie służył 

nie tylko mieszkańcom gminy, ale również przybywającym turystom. Wierzyć należy, że 

stanie się wizytówką wsi i miejscem spędzania wolnego czasu naszych mieszkańców. W 

kolejnych latach Gmina zamierza Re witalizować jeszcze staw znajdujący się obok parku 

(stanowiący około jednej czwartej powierzchni działki, na której znajduje się nowy park). 

Wartość całkowita projektu wyniosła 901 402, 00 zł, w tym dofinansowanie z PROW: 471 

000, 00 zł (52,25%). Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprosił wszystkich zainteresowanych do 

wyrażenia swojego zdania odnośnie urzędowej nazwy nowoutworzonego parku w 

Janowicach Wielkich. Pomysłodawcy nazw zobowiązani byli do przedstawienia swojej 

propozycji nazwy parku wraz z jej uzasadnieniem. W wyniku konsultacji społecznych 

wskazano nazwę „Zielona Dolina”, na którą oddano 56 głosów spośród 141 oddanych                          

w konsultacjach. Nazwa została zaproponowana przez mieszkańca - Konrada Gajewicza                 

w pierwszym etapie konsultacji. Uzasadnienie autora propozycji: Ta nazwa pasuje do miejsca 

otoczonego piękną zielenią położonego  w malowniczej Dolinie Janówki. Wójt Gminy 

Janowice Wielkie po zapoznaniu się z całością dokumentów w sprawie postanowił przychylić 

się do powyższego i wnieść pod obrady Rady Gminy Janowice Wielkie przedmiotową 

uchwałę. 

 

                                                                                                                        -załącznik Nr 4 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosów „za”, głosy „wstrzymuję się” i głosy „ 

przeciw ‘’ nie wystąpiły 

Otwarcie dyskusji. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - dnia 20.10.2014  do rady Gminy 

wpłynęło pismo od Zbigniewa Kazimierza Pawęska z propozycją nazwy urzędowej „SKWER 

PAPIERNIKÓW” uzasadniając - historycznie przemysł papierniczy naturalny czynnik 

rozwoju miejscowości podsudeckich przyczynił się do zabudowy i rozbudowy Janowic 

Wielkich za czasów naszych poprzedników. Po wojnie dał zatrudnienie naszym i nie tylko 

mieszkańcom. Papiernicy Janowic Wielkich znacząco wspierali potrzeby gminy. 

Sprawiedliwie tutejsi papiernicy zasłużyli na wdzięczność pamięć i symboliczny hołd                      

w nazwie skweru.     

                                                                                                                        -załącznik Nr 5 - 

 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - na komisji wyraziliśmy swoje stanowisko. W związku                 

z tym, że konsultacje zostały zakończone w terminie wcześniejszym niż wniosek 

przedmiotowy wpłynął. A szkoda, ale jest to symbol i trzeba zwrócić uwagę na istotną rzecz, 

jak mieszkańcy widzą, to, na co dzień. Komisja zobowiązała przewodniczącego do 

odpowiedzi bardzo szczegółowej żeby Pan Pawęska, jako mieszkaniec, jako wyborca 

wiedział, z jakich to pieniędzy zostało wykonane. Przedstawić też inne rzeczy, bo np.: 

chodniki w Janowicach to temat Zarządu Dróg Powiatowych a nie zadania własne gminy. 

Taką szczegółową odpowiedź Pan Pawęska powinien otrzymać.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 
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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 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 11 głosów „za”, głosy ‘‘wstrzymuje się’’ i głosy „ przeciw” nie 

wystąpiły,   

Uchwała otrzymała Nr XXXV /248 /2014 

 

ppkt.4 

przyjęcia regulaminu parku w Janowicach Wielkich 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - Park „Zielona Dolina” ma długoletnią historię, która 

sięga lat siedemdziesiątych XX w., kiedy to w czynie społecznym wybudowano na jego 

terenie otwarty basen rekreacyjny wraz ze stawem, na działce o łącznej powierzchni 2.69 ha. 

W 2014 r. Park poprzez rewitalizację dotychczasowego obiektu, zgodnie z jego założeniami 

funkcjonalno-użytkowymi, będzie nadal spełniał rolę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, 

służącego aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. Stanowić ma także bezpieczne miejsce 

spacerów, relaksu, ćwiczeń sportowych, gier towarzyskich (szachy, boule, ping-pong) zabawy 

i spotkań. W parku odbywać się będą również imprezy gminne, np. „Janowianki”                             

z poszanowaniem zasad ochrony przyrody. Regulamin określający podstawowe zasady 

korzystania z terenów i urządzeń parkowych, podany do wiadomości użytkownikom na 

tablicach informacyjnych, przyczyni się do poszanowania i przestrzegania podstawowych 

reguł zachowań i bezpieczeństwa osób odwiedzających Park. Ustalenie regulaminu 

korzystania z Parku ma na celu wyeliminowanie działań prowadzących do niszczenia tego 

obiektu oraz zapewnienie należytego korzystania i bezpieczeństwa korzystających z w/w 

parku. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

                                                                                                                         -załącznik Nr 6 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Zwrócono się do Sekretarza                            

o przygotowanie na dzisiejszą sesję wszystkich autopoprawek zgłoszonych na komisji. 

Komisja w wyniku przeprowadzonego głosowania głosowała 7 głosów „za” głosy „ przeciw 

‘’ i głosy „wstrzymuję się” nie wystąpiły. 

Otwarcie dyskusja 

Radny Bogdan Kamiński - należy dokonać zmiany ppkt.15  wprowadzania psów bez 

smyczy, wprowadzania bez kagańca psów ras uważanych za agresywne oraz pozostałych, 

odpowiadających wielkością rasom psów średnich i dużych. Sugeruje zapis: wprowadzenie 

psów bez smyczy. Wprowadzania bez kagańca psów ras uważanych za agresywne oraz pozostałych, 

odpowiadających wielkością rasom psów średnich i dużych. 

Radny Paweł Pawłowicz - regulamin będzie bardziej czytelny i przejrzysty jak w pkt. 4 ppkt. 

zmienimy na literówkę. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - na komisji pkt. 3 konsultowano i powinien być zapis: Park jest 

otwarty całodobowo, 7 dni w tygodniu. 

Radny Andrzej Uss- odnośnie pkt. 6 w starej wersji jest zapis spożywania napojów 

alkoholowych i palenie tytoniu. W nowej wersji jest zapis spożywania napojów 

alkoholowych.  

Radny Paweł Pawłowicz - na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy o tym pkt. i z obserwacji 

stwierdziliśmy, że o ile rodzic przyjdzie z dzieckiem to ciężko skierować rodzica do 

wydzielonej części dla palących zostawiając dziecko bez opieki. Pojemniki są tak 

skonstruowane, że można zagasić niedopałki papierosów. Ponadto jest to naprawdę nie do 

egzekwowania od ludzi, którzy palą, ponieważ jest to teren otwarty.  

Mecenas Janusz Konkol - przepisy, które znam to są zakazy palenia w pomieszczeniach 

zamkniętych jak również w obiektach zadaszonych tj: na przystankach autobusowych itd., ale 
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obiekt tego typu jak park pierwsze słyszę żeby wprowadzać zakaz tym bardziej, że byłby to 

zakaz nie do egzekwowania.  

Krystyna Pisarska - zapytała czy przy organizacji festynu będzie alkohol czy nie będzie 

kolidował z regulaminem.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Paweł Pawłowicz - pkt.8 

mówi Na terenie parku dopuszcza się do ruchu pojazdy wykonujące czynności związane                   

z utrzymaniem czystości i zieleni parkowej, także obsługujące podmioty prowadzące 

działalność na terenie parku, na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarządzającego. 

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 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 11 radnych, 10 głosów „za” 1 głos ‘’wstrzymuje się’’, głosy „ przeciw” nie 

wystąpiły,   

Uchwała otrzymała Nr XXXV /249 /2014 

Ad.4 

Zmiany osobowe w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich w okresie minionej 

kadencji i ich efekty organizacyjne. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - podczas czterech lat wielokrotnie omawiane były na sesjach 

Rady Gminy i na komisjach poszczególne sprawy organizacyjne.  W mijającej kadencji 

wielokrotnie doszło do nieznacznych zmian kadrowych w Urzędzie Gminy w Janowicach 

Wielkich. Cztery osoby zostały zwolnione w związku z reorganizacją: urzędnik ds. 

mieszkaniowo-przestrzennych, radca prawny, kierowca i brygadzista. Były urzędnik znalazł 

miejsce zatrudnienia w gminnej przychodni, prowadzonej przez nowe kierownictwo 

jednostki. Zwolniony radca prawny zatrudniony był na ½ etatu i potężny spór o obecność                   

w godzinach pracy i później sprawy sądowe, wciąż pracuje obsługuje inne podmioty, 

natomiast w Urzędzie Gminy postawiono na obsługę zewnętrzną. Dwóch pracowników 

technicznych, których zwolniono, nie szukało zatrudnienia w gminnych jednostkach. Jeden 

zatrudniony, w PDPS drugi pracownik jest na rencie.  Na własny wniosek odeszli z Urzędu 

kierowca autobusu - jasno jeszcze raz przypominam nie chcąc przyjąć zaproponowanych 

warunków przez PKS w Kamiennej Górze, mimo, że w przetargu zagwarantowano stałość 

pracy i pensji jak w Urzędzie Gminy przez okres, co najmniej 3 lat i okres obowiązującej 

umowy na dowóz naszej młodzieży szkolnej dzisiaj jest kierowcą w firmie prywatnej. 

Urzędnik ds. remontowo- mieszkalnych odszedł na emeryturę, pracownik Biura Rady odszedł 

na emeryturę, skarbnik do innej pracy, sekretarz na emeryturę, pracownik USC na własne 

życzenie odeszła do pracy na analogicznym stanowisku w innej gminie po jakimś czasie już 

w następnej gminie bliżej sąsiadującej naszej gminy, pracownik promocji do innej pracy, 

dwaj młodzi pracownicy gospodarki przestrzennej do innej pracy obaj pracują w Urzędzie 

Miasta w Jeleniej Górze. Wiele się zmieniło w obszarze dbania o estetykę gminy. Pojawili się 

pracownicy z programu Powiatowego Urzędu Pracy, dzięki którym stało się możliwe palenie 

w piecach, wykaszanie, odśnieżanie posesji jednostek gminnych, czyszczenie przepustów, 

malowanie, podcinanie gałęzi, wymiana koszy, ustawienie znaków, naprawa dachów itd. 

Gospodarując oszczędniej, zrezygnowano z całodobowego i całorocznego otwarcia Orlika, 

wprowadzono dyżury odróbkowiczów czynszu na oczyszczalni ścieków, dano szansę wielu 

osobom w ramach robót publicznych, staży, jako pomoc administracyjna w Urzędzie                      

i w świetlicy i prac społecznie użytecznych osoby korzystające z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Zmiany wystąpiły w obszarze kierowniczym. Jak wspomniano, odeszły 

dotychczasowa sekretarz i skarbnik, w ich miejsce w wyniku konkursu pojawili się Miłosz 

kamiński jakom sekretarz w 2011 roku, i Marcin Baran, jako skarbnik w 2012 roku? 

Stanowisko kierownicze objęli także - po odejściu pracownika dotychczasowego- Ewa 

Wawrzak, jako zastępca Kierownika USC oraz Miłosz Kamiński, także, jako zastępca 

Kierownika USC tj: z mocy prawa Wójta w związku z nieobecnością związaną                                   
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z macierzyństwem. W związku z przekształceniem gminnej przechodni(SPZOZ)                            

w niepubliczną, choć wciąż darmową i powszechnie dostępną. Samodzielnie gospodarujący 

NZOZ oparty na kontaktach z NFZ, przestała być potrzebna funkcja kierownika placówki. 

Obecnie kierownictwo przychodni mieści się w Jeleniej Górze i obejmuje wiele różnych 

placówek. W tym okresie jest bez zmian w placówkach oświatowych. Przeprowadzono 

konkurs na dyrektora szkoły, w który wysokie uznanie komisji zyskał dotychczasowy 

dyrektor Mirosław Wiśniewski, któremu powierzono szkołę na kolejnych 5 lat. Przedłużono 

po konsultacjach z partiami oświatowymi kadencję dyrektora przedszkola Wiolecie Borowy 

na kolejnych 5 lat. Prowadzono liczne nabory, które dzięki przejrzystym i logicznym 

narzędziom były atrakcyjne dla uczestników i zarazem gwarantujące dobry poziom 

wybieranych kandydatów. Selekcja pisemna pozwalała stworzyć krótką listę osób wartych 

uwagi, a zadania praktyczne podczas rozmowy ustnej pozwalały zweryfikować deklaracje 

kandydatów zamieszczone w życiorysach. Z konkursu pojawili się: sekretarz, skarbnik, 

pracownik promocji, pracownik gospodarki mieszkaniowej i jego zmiennik po odejściu 

poprzedniego do UM w Jeleniej Górze, pracownik gospodarki przestrzennej nowe 

stanowisko, pracownik gospodarki odpadami. Poza konkursem zatrudnieni zostało asystent 

Wójta oraz nowy brygadzista pracowników technicznych. Poza konkursami, ponieważ nie 

przewiduje takiej procedury prawo. Zatrudniani byli też pracownicy techniczno-pomocniczy 

okresowo do obsługi świetlic czy prac porządkowych. Korzystano także ze zleceń nie tylko w 

obszarze opracowań różnych specjalistycznych dokumentów np.: studium zagospodarowania 

czy programów ochrony środowiska, przegląd budynków i usług kominiarskich, zarządzania 

kryzysowego, bhp, oraz pracy sezonowej przy obsłudze wieży widokowej czy tez na Orliku. 

Dokonano też pewnych przesunięć zakresów obowiązków z udziałem kilkorga pracowników. 

Wszystkie te zmiany znajdowały swoje odzwierciedlenie w regulaminie organizacyjnym                   

z 2011 r parokrotnie dostosowywanym do potrzeb zmian w okresie późniejszym. Urząd 

Gminy w tej kadencji, mimo tendencji narastania spraw, z którymi musi się mierzyć dzięki 

wsparciu gminnych jednostek i zrozumienia Rady Gminy był w stanie właściwie wykonywać 

swoje zadania w okresie mijającej kadencji. Fundusze płac w budżecie gminy. W 2008r - 

1 098.983 zł w 2009r. - 1 121.544 zł, 2010r - 1 153.442 zł, 2011 r - 1 177.290 zł, 2012r - 

901.575 zł, 2013r - 973.514 zł, w 2014 plan 1 000.000 zł. 

Salę obrad opuścił Mecenas Janusz Konkol. 

 

Ad.5  

Historia finansów gminy w latach 2010-2014. 

Skarbnik Gminy Marcin Baran - historię finansową można byłoby zacząć od 2010-2011 

roku w związku z inwestycjami przeprowadzone przez Gminie Janowice Wielkie w Komarnie 

tj: wodociągowanie wsi i kanalizacja oraz sytuacji związanej z subwencją oświatową                          

w szkole..Sytuacje te dwie spowodowały, że zadłużenie gminy było największe w historii tej 

gminy i wynosiło  w 2012r.  14.323.000 Zł. Wielokrotnie przekraczało budżet od strony 

dochodów. W wyniku tejże sytuacji rok 2012 był rokiem dużych zobowiązań, które były 

nieregulowane przez gminę tj; opłacania świadczeń socjalnych różnych dodatkowych 

zobowiązań itd. Obejmując stanowisko skarbnika gminy w połowie 2012 r wydatki 

wymagalne, które terminy upłynęły wynosiły 531.859 zł. W 2012roku dzięki oszczędnościom 

i dodatkowych działań staraliśmy się doprowadzić do tego, że wskaźnik zadłużenia, który na 

początku roku wynosił 99, 7% udało się zmniejszyć do dopuszczalnej normy do, 60% dzięki 

czemu można było poprowadzić dalsze właściwe działania finansów gminy udało się 

doprowadzić do konsolidacji zobowiązań i zapunktowało to, że wartość spłat i odsetek 

doprowadziły do dzisiejszej uchwały w zakresie upoważnienia Wójta Gminy do lokowania 

wolnych środków w innych bankach niż banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.  

Budżet na 2013rok zamknął się nadwyżką w kwocie 601.499,33 zł, która została 

przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek  natomiast kwota 42.802,07 zł stanowiąca część 

subwencji oświatowej należnej na 2014 rok została zorganizowana do spłaty bieżących 
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zobowiązań. W ostatnim czas doszło do zmiany sytuacji źródeł finansowania wydatków 

majątkowych. o ile te wydatki w roku w 2011 były na poziomie 3 i 8 mln zł o tyle były                   

w większości finansowane z  zaciąganych kredytów  dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej 

wydatki majątkowe  pokrywają również w granicach 4 mln rocznie aczkolwiek finansowane 

są ze środków własnych zaś kredyty brane  na finansowanie  nie przewyższają wartości spłaty 

Gmina dodatkowo się nie zadłuża . Reasumując 2014 rok  na dzień 30 września i sprawozdań 

które są wygenerowane na dzień dzisiejszy wykazuje ,że nadwyżka budżetowa  tj: wartość 

osiągniętych dochodów pomniejszona o wydatki  wynoszą 650 tys.zł  na spłatę kredytu 320 

tys zł. Stan zobowiązań na 30 września  ponad 9 mln zł. Jest trudność z skuteczną egzekucją 

należności. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. 

Pytań i uwag nie stwierdzono.   

 

Przerwa  11:30- 11:45 

 

Ad. 6  

Działania gospodarcze podejmowane na terenie gminy przez Wójta w okresie mijającej 

kadencji. Czego nie wykonano? Potrzeby Gminy na najbliższe lata. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - przedstawił prezentację w formie audio-wizualnej 4 lata 

funkcjonowania Kamila Kowalskiego, jako Wójta Gminy Janowice Wielkie. Obraz jest 

koloru ciemnego, ale z ubiegiem czasu i lat obraz ten będzie się rozjaśniał zapisałem to tak 

jak to czułem. Rok 2011- trudne początki po wielu latach poprzednika zostałem wybrany na 

stanowisko Wójta Gminy Janowice Wielkie młodym wówczas nieznanym w trudnych 

czasach dług w szkole pogarszająca się sytuacja finansowa gminy niedomówienia i kłopoty                       

z inwestycjami w Komarnie brak współpracy pomiędzy Wójtem a skarbnikiem Gminy. 

Konieczność oszczędności redukcja etatów w urzędzie gminy zniesienie dodatków 

nauczycielskich zamrożenie płac zatrzymanie wszelkich wydatków i zakupów, czasowe 

wyłączenie oświetlenia w całej gminie. Ogólna trudna atmosfera. Również w 2011 roku brak 

porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia skutkującym przekształceniem się w SPZOZ z 

perspektywy czasu oceniam to, jako bardzo dobrą decyzję. Obsługa mieszkańców jest na 

najwyższym poziomie stoimy na progu wybudowania nowego ośrodka zdrowia za pieniądze 

podmiotu zewnętrznego i to ma się wydarzyć do 2016 roku. Uwolni nam się budynek, który 

możemy sprzedać po to żeby w przyszłej kadencji na placu po byłym targowisku przy ul. 

Wojska Polskiego wybudować na miarę potrzeb gminy, ale zgodnie z XXI wiekiem 

przedszkole dla najmłodszych dzieciaków. Rok 2011 to też pierwsze zmiany i sukcesy bardzo 

drobne uruchamiamy stronę internetowa Gminy wydajemy pierwszy nr informatora 

janowickiego otwieramy pracownie przyrodnicza w GZS w Janowicach Wielkich. Uczniowie 

GZS w tym roku zwyciężają w ogólnopolskim konkursie „wsie polskie” Pod koniec roku 

techniczne oddanie do użytkowania wieżę widokową w Radomierzu. W 2011 roku pojawia 

się książka „Miedzianka -historia znikania” -Filipa Spingera. Zostaje rozstrzygnięty konkurs 

na logo Gminy, który towarzyszy nam przez cały okres i myślę, że będzie nam służyć jeszcze 

przez wiele lat. Rok 2012 to w dalszym ciągu ciężkie próby i kolejne zmiany. Luty - 

pogotowie przeciwpowodziowe zatory lodowe na Bobrze. Koniec inwestycji wodociągowej                  

i kanalizacyjnej w Komarnie. Lipcowa powódź potężne szkody. Walka o pieniądze na 

odbudowę mienia gminnego.  W 2012 roku zmiana obsady na stanowisku skarbnika również 

w tym roku udaje nam się wraz ze skarbnikiem przeprowadzić przetarg na kredyt 

konsolidacyjny pierwsze ustatkowanie finansów naszej gminy. Rok 2012 nowy proboszcz w 

Janowicach Wielkich i uroczyste pożegnanie poprzednika wieloletniego. Nowy proboszcz 

kadencja niespełna rok. PKS przejmuje dowóz naszych uczniów do szkoły uważam,                     

że to była bardzo dobra decyzja dobra współpraca my mamy spokój i bezpieczeństwo z tytułu 

zapewnienia przewozu przez profesjonalnego przedsiębiorcę, co wiecie mniejszy koszty.                              

W 2012 roku przeprowadzane są pierwsze oszacowania szkód popowodziowych są to drogi        

w Komarnie i Trzcińsku.  Co ważne w rok 2013 wchodzimy pospłacanymi wszelkimi 
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fakturami? Rok 2013 nazwałem dużymi krokami ku lepszemu - wprowadzono rewolucje 

śmieciową obowiązujące od 2013r otwieramy wieżę widokową w Radomierzu wraz z firmą 

SIMEKO organizujemy giełdę pracy dla mieszkańców. Niestety powódź czerwcowa daje 

nam znać o sobie - kolejne straty i zniszczenia. W roku 2013 odbudowa dróg w Radomierzu 

w Janowicach odbudowa muru i kotłowni w szkole również wymiana hydrantów n a terenie 

naszej gminy głównie w Janowicach Wielkich. W tym tez roku Janowicka Odnowa Wsi pisze 

i zaczyna realizować pierwsze projekty. W 2013 roku obchodzimy 20 lecie stowarzyszenia 

Polsko- Niemiecko- Duńskie „Rudawy”. Następnie pojawia się nowy proboszcz                              

w Janowicach Wielkich. Zakupujemy nowy ciągnik wraz z osprzętem zakupujemy dla 

pracowników technicznych obsługi gminy piły, kosy oraz wszelki sprzęt, który do tej pory nie 

było a jest niezbędny do utrzymania porządku i czystości gminie. Pojawia się pomysł na 

zagospodarowanie i rozwój Miedzianki pod koniec 2013 roku rada Gminy przegłosowuje 

oddanie w 30 letnią dzierżawę Stowarzyszeniu „Faktor” wyszczególnionych działek na 

terenie Miedzianki. Organizujemy po raz pierwszy w historii tego urzędu, jako urzędnicy 

jasełka pod hasłem: „dajmy radość dzieciom w święta” myślę, że dorosłym też daliśmy 

odrobinę radości z uwagi na to, że dużo ludzi wspominało to wydarzenie. Pieniądze 

pozyskane z przedstawienia przekazane było na przedszkole i zakup dla przedszkolaków.                

W 2013 roku wydane zostają 4 nowe zezwolenia na działalność w radomierskiej strefie 

ekonomicznej jest to rok, w którym również wszelkie faktury i płatności realizujemy na 

bieżąco. Prezentacja sprzętu, firmy Schneider, ( 4 zezwolenia).Zadaniem gminy, Wójta jest 

pozyskiwanie sponsorów, lecz nie jesteśmy w stanie przymusić żeby pewne decyzje                             

i zobowiązania realizowali w taki czy w innym terminie. W roku 2014 - rewitalizacja terenu 

po byłym basenie, odbudowa murów oporowych wzdłuż ul. Partyzantów w Janowicach 

Wielkich - zadanie trwa, odbudowa drogi w Komarnie - zadanie na ukończeniu, odbudowa 

ulicy Leśnej w Janowicach Wielkich - zadanie trwa, przebudowa dachu nad klubem w 

Trzcińsku - już na ukończeniu, zakup Mercedesa dla OSP w Janowicach Wielkich. Inne 

drobne inwestycje gminne w latach 2010-2014 na kwotę  260.000zł.- Wspólnie również                      

z radnymi omawialiśmy i sporo z tych rzeczy zatwierdzona była przez rade Gminy                            

a mianowicie: dofinansowanie samochodu policyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w 

Jeleniej Górze, współfinansowanie wymiany bramy garażowej w OSP, współfinansowanie 

remontu pomieszczeń na stadionie GLKS, finansowanie projektu przebudowy drogi 

powiatowej w Trzcińsku zakup zegarów elektronicznych do oświetlenia ulicznego, zakup                    

i montaż punktów świetlnych wraz z wymiana kabli na izolowane, piły spalinowe, podkasz 

arki.  Zagęszczarka, serwer komputerowy do urzędu, agregat prądotwórczy, odzież robocza, 

remonty dachów i kominów w budynkach komunalnych, placy zabaw, wiaty przystankowe, 

tablice ogłoszeniowe, witacze, remonty i wyposażenie świetlic zagospodarowanie terenu 

wokół wieży widokowej, remont zabytkowych organów w Trzcińsku, słupki z numerami 

budynków i nazw ulic w Mniszkowie i w Janowicach i wiele innych drobnych rzeczy 

poprawiający wizerunek naszej miejscowości oraz poziom życia ich mieszkańców.  

Funkcjonowanie tych 4 lat naszej gminy to nie tylko to, co my robiliśmy, ale również to,                 

co dało się przekonać instytucje zewnętrzne. Najważniejsze inwestycje zewnętrzne to: 

przebudowa drogi powiatowej w dolnym Radomierzu, odbudowa drogi popowodziowej w 

Komarnie, odbudowa koryt ciekłych wodnych Radomierka - Janówka, odbudowa zbiorników 

retencyjnych na Janowicach, odbudowa drogi Komarno - Maciejowa itd.   

W latach 2010 - 2014 cykliczne wydarzenia kulturalno-sportowe Janowianki święto Gminy, 

turniej pastora -wójta-sołtysa, piknik rodzinny w GZS, wędrowny przegląd piosenki Polana, 

sprzątanie zamku Bolczów, sprzątanie rzeki Bóbr, wybory mis ziemi janowickiej, nocny zeus 

na wieży widokowej w Radomierzu, przejście dookoła kotliny jeleniogórskiej, rajd 

ekstremalny odbywający się na terenie naszej gminy.  W latach 2010- 2014 w grudniu 2010 

zadłużenie gminy wynosiło 14 323.689  zł Zadłużenie w grudniu 2014 roku wyniesie  

9 465.488 zł. W tym okresie 2010-2014 spłaciliśmy 4 858.201 zł przyjętego zadłużenia.                  

W grudniu 2010 dług szkoły wynosił 2.800.000zł na dzień dzisiejszy dług szkoły wynosi  
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1 200.000 zł . Na przestrzeni 4 lat spłaciliśmy 1 600.000 zł długu szkoły. W tym samym 

okresie zrealizowaliśmy inwestycje za 9 400.000 zł. Środki uzyskane na główne inwestycje to 

7.909.000zł - pieniądze pozyskane dla gminy w okresie 2010-2014 żeby realizować te 

inwestycje nie zawsze można było 100% ściągnąć my z naszego budżetu musieliśmy dołożyć  

1. 500.000 zł ( drogi, kotłownia i remont szkoły, teren po basenie, samochód strażacki, mury 

przy ul. Partyzantów w Janowicach.) Pozyskaliśmy 6, 3 złotego pozyskaliśmy na każdą 

wydana przez nas złotówkę. Uważam, że jest to wielki sukces dla urzędu skarbnika i mój.  

Wójt przedstawił prezentację w formie audio-wizualnej jak było a jak jest. Punkt mówi, 

czego nie wykonano i mówi o potrzebach gminy na najbliższe lata. Nie da się przez 4 letnia 

kadencję zrealizować wszystkiego, czego byśmy pragnęli nadal borykamy się ze zmianami 

studium zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego opór 

ochrony środowiska jest tak wielki, ze na dzień dzisiejszy musieliśmy wiele dodatkowych 

prac i badań wykonać i na dzień dzisiejszy mogę państwu powiedzieć, że wczoraj uzyskałem 

uzgodnienie naszych zmian w studium zagospodarowania przestrzennego w końcu po 

czterech latach będziemy mogli wyłożyć a później brać się za plan zagospodarowania 

przestrzennego.  Mamy wiele problemów i bolączek we wszystkich miejscowościach naszej 

gminy to są tematy związane z kanalizacją, drogami, ze stanem budynków komunalnych to 

jest wiele problemów, ale stopniowo nadal będziemy naprawiać. Wiele lat zaniedbań to wiele 

lat odbudowy to, co nas otacza. Odnośnie potrzeb na najbliższe lata to ja pozwolę sobie 

uniknąć tego tematu i będę mówił podczas moich spotkań przedwyborczych z mieszkańcami     

i w moich materiałach przedwyborczych. Niech to i moja wizja na najbliższe cztery lata tej 

gminy pozostanie tajemnicą, którą z chęcią państwu będę wyjawiał w najbliższym tygodniu.   

 

Ad.7 

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości, uwagi i wnioski radnych. 

Radna Bożena Dyduch- bardzo żałuję, że salę obrad opuścił Pan Uss nie wiem, dlaczego. 

To, co chciałam powiedzieć to dotyczy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po raz 

pierwszy mi się zdarzyło, że radny radnemu pisze list. Radna Bożena Dyduch zapoznała 

radnych z treścią listu.  

                                                                                                                          -załącznik Nr 7 - 

Na ten list nie odpisałam i nie mam zamiaru odpisywać, ponieważ uważam,                                     

że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien zapoznać się ze statutem Gminy, w którym 

dokładnie jest podane jak ma wyglądać protokół z posiedzenia. Staram się być aktywna radną 

i na niektóre rzeczy zwracam uwagę, co niektórzy mogli się tutaj przekonać. W czasie swojej 

kadencji miałam uwagi do Pana Wójta, Dyrektora Szkoły, Sekretarza do koleżanki i kolegów 

radnych, ale nigdy nie robiłam tego po to żeby komuś dokopać dokuczyć, ale po to żeby coś 

się zmieniło coś poprawiło. Ze sprawozdaniami i protokółami przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej nie zgadzałam się i nie zgadzam i uważam, że nie może być za cały rok 

sprawozdanie na ostatniej sesji. Np; posiedzenie z lipca gdzie jest temat zapoznanie się                      

i ocena protokołów kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy oraz 

kontrola zaleceń pokontrolnych. Wniosek z posiedzenia jest taki: obecni na posiedzeniu 

komisji rewizyjnej i przedstawiciele Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich omówili 

tematykę przeprowadzonych kontroli. Według informacji przekazanych przez Sekretarza 

Gminy wszystkie zalecenia pokontrolne oraz nakazy usunięcia nieprawidłowości ujawnione 

w wyniku kontroli zostały wykonane. Na tym jest koniec. Ja z takiego sprawozdania chce się 

dowiedzieć, jakie były kontrole, w jakim zakresie, jakie były zalecenia to wszystko powinno 

być odzwierciedlone w protokole. My na podstawie wniosków z komisji rewizyjnej oceniamy 

pracę Wójta. To jak działają kluby sportowe na terenie gminy to my wszystko wiemy.                     

W liście jest zapis: Stwierdziła pani wspólnie ze swoją koleżanką radną i kolegą radnym, że te 

posiedzenia są prowadzone a protokoły sporządzane wyjątkowo niestarannie i niefachowo. 
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Ja w czasie sesji nie mam koleżanek ani kolegów to, co mam dopowiedzenia to bez ogródek 

powiem ja mogę być koleżanką poza sesją. Pan Uss startuje na Wójta i nie wie jak pracować 

ma komisja rewizyjna to nie wiem w przyszłości jak będzie Wójtem. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - wniosek proszę o złożenie pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych o wykonanie barierek ochronnych na odcinku (Pałacyk Trzcińsko- do mostu) 

przez wiele miesięcy wiele razy radni zwracali uwagę, że wykonanie tego oznakowania tego, 

który jest w sposób prymitywny montowany w ziemi słupki plastikowe nie zdały egzaminu                

i nie stanowią żadnej ochrony. Taki wniosek musi pójść z naszej strony po to żeby my 

mieszkańcy byli bezpieczniejsi w okresach zimowych i nie tylko.To, że Zarząd Dróg 

Powiatowych tłumaczy się, że 1 m barierki kosztuje 250 zł to nas nie powinno to interesować.  

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 20.000 Zł wnioskuje o dwa 

punkty świetlne dla sołectwa Trzcińsko z wytypowaniem montażu między starym młynem                 

a państwem Stanulewicz - jest to droga bardzo często uczęszczana jest to droga powiatowa 

myślę, że dogadacie się z Zarządem Dróg powiatowych.  Tam nie ma możliwości 

doprowadzenia energii elektrycznej. Ponadto mam zapytanie mieszkańca Janowic Wielkich                

z prośba o zainteresowanie się ulica Partyzantów a zwłaszcza blokami kamiennymi, jakie 

będzie przeznaczenie tych bloków słupów granitowych czy one będą odtwarzane na tym 

odcinku czy tam będzie barierka. Istnieje zainteresowanie właścicieli obiektów zabytkowych 

zdobywanie takich słupków i żeby się nie okazało żeby one tak wyszły tak jak przy pałacyku, 

które w nieznanych okolicznościach zniknęły.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - te słupki w uzgodnieniu z wykonawcą mają być 

przetransportowane na teren przy Urzędzie Gminy w miejsce tych słupków jest 

zaprojektowana bariera.   

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - Rada Gminy zajmowała się 

wszystkimi sprawami poza tajnymi w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowiły 

inaczej. Wykonywała dwie podstawowe funkcje: uchwałodawczą i kontrolną gminy. Funkcja 

uchwałodawcza - stanowiąca w okresie VI kadencji odbyła 35 sesji ( jedna wyjazdowa), na 

których podjęto 249 uchwał. Sesje w VI kadencji odbywały się rzadziej niż w V kadencji  

( mniej o 11 sesji) a uchwał podjęto o 49 więcej niż w V kadencji. Najistotniejsze uchwały to: 

4 uchwały budżetowe, 4 uchwały oceniające całoroczne budżety tzw: absolutoryjne.                          

1 Uchwała pomocy de-minimis. Pakiet uchwał oszczędnościowych w oświacie. Uchwała 

dotycząca likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia. Pakiet uchwał dotyczących nowego 

systemu wywozu śmieci. Realizacja uchwał: 157 uchwał wykonanych 58 uchwał częściowo 

wykonanych o bieżącym charakterze, nieliczne obowiązują bezterminowo 15 uchwał                        

z wyznaczoną datą wykonania 13 uchwał niewykonanych, do których RIO lub Wojewoda 

wnieśli zastrzeżenia, skargi do WSA. W 8 przypadkach podjęto ponownie uchwały                    

w 2 przypadkach unormowano problematykę zarządzeniem wójta w 3 przypadkach sytuacja 

nie została zamknięta ( plan zagospodarowania przestrzennego). Na sesjach rady Gminy 

omawiano i przyjmowano informacje dotyczące: pracy janowickiego Centrum Medycznego - 

FARMED, bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizacji inwestycji ( sesja wyjazdowa 

do Komarna), działalność Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz, działalność 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Przedszkola, odbudowy i remonty dróg komunalnych                          

i powiatowych. Funkcja kontrolna gminy swoje obowiązki kontrolne Rada Gminy 

sprawowała i sprawuje Komisja Rewizyjna powołana uchwałą przez Radę Gminy.                             

W zakresie działań kontrolnych komisja opracowywała na początku każdego roku roczny 

plany pracy, w których ustalone były konkretne zadania kontrolne. Plan pracy Komisji 

rewizyjnej, jako komisji ustawowo powołanej do prowadzenia kontroli były, co roku 

przyjmowane w drodze uchwały rady. Komisja rewizyjna w szczególności kontrolowała: 

działalność Wójta, jednostki organizacyjne gminy, wykonanie uchwał rady Gminy, 

załatwienie skarg i wniosków radnych oraz interpelacji wnioskowała o udzielenie lub 

nieudzielenie absolutorium Wójtowi, rozliczenie realizowanych inwestycji wydatkowanie 

środków finansowych przekazywanych radom sołeckim, bezpieczeństwo i porządek 
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publiczny w gminie i wiele innych spraw. Rada wykonywała swoje funkcje kontrolne na 

sesjach poprzez składanie przez Wójta do przyjęcia przez Radę Gminy. Kontrola sesyjna to 

także odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania radnych.  

Radny Romuald Łaski - ja jestem mieszkańcem gminy od 40 lat, ale są tacy, którzy 

mieszkają w gminie dłużej i mogą powiedzieć na temat rozwoju naszej gminy więcej niż ja. 

Ale przez ten czas, w którym ja mieszkam to systematycznie następowały w naszej gminie 

zmiany na korzyść. Przez całe lata wybudowano w gminie wodociągi, kanalizację szkołę 

powstał park wypoczynku tych prac było bardzo dużo i różni ludzie do tego przyczynili. Miał 

w tym udział obecny przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński pan Kamiński i wielu 

innych osób, które się tu znajdują. Uważam, że głównymi inicjatorami tych zmian byli 

Wójtowie w naszej gminie. Chciałbym podkreślić, że w ostatniej kadencji w naszej gminie 

nastąpiło przyspieszenie pewnej pracy. Gmina zaczęła rozwijać się szybciej, choć był czas, 

kiedy zaczynaliśmy naszą kadencję to nad naszą gmina zbierały się czarne chmury wydawało 

się, że nie da się z tego wyjść ja odnosiłem wrażenie, że czeka na nas zarząd komisaryczny.      

A jednak stało się inaczej a stało się, bo obecny tu Wójt Kamil Kowalski potrafił wraz                         

z zespołem pracowników wyprowadzić gminę na prostą. Uważam teraz, ze gmina jest we 

właściwym miejscu, że gmina ma szanse na rozwój. Do gminy przyszli nowi ludzie 

uporządkowali finanse i posunęli się na przód remonty a więc to, co mieszkańcom naprawdę 

było potrzebne. Prawda jest taka, że, pomimo, że zrobiono wiele to jednak do zrobienia 

zostało jeszcze dużo więcej. Myślę, że trzeba kilka kadencji naszej rady żeby te wszystkie 

zadania można byłoby wykonać. Największym zadaniem, jakie jest przed nam to jest ulica 1 

Maja jest to zadanie nie nasze jest to droga powiatowa, ale wiele zależy od tego, jakie będą 

działania naszych pracowników w naszej gminie czy my będziemy mieć radnego w powiecie 

to zależy od wielu czynników. Mnie osobiście razi to bagno między ul. Wojska Polskiego, 1-

go Maja Urzędu Gminy tutaj moczary sitowie coś z tym trzeba zrobić. Razi mnie tez park, 

który kiedyś miał alejki, ławeczki dzisiaj jest to teren podmokły. Zadań takich na terenie jest 

wiele nie mniej jednak uważam, że Wójt obecny Kamil Kowalski i zespół, który 

współpracuje razem z Wójtem ma wiele jeszcze do zrobienia. Uważam, że Wójt Kowalski 

zasłużył na to żeby pełnił te obowiązki przez następną kadencję. Zdaje sobie sprawę, że różni 

ludzie na to patrzą jednemu wydaje się, że jest bardzo dobrze drugiemu, że nie, bo akurat 

czegoś mu tam odmówiono. Uważam, że nasze czterolecie to czas naprawdę dobrze zrobiony 

rada była w miarę zgodna a to, że były różnice zdań to dobrze, bo źle jest tam gdzie jest 

jednomyślność   

Bogdan Lesiński mieszkaniec Janowic Wielkich - ja z satysfakcja i z zadowoleniem 

przyjmuje fakt, ze ta dzisiejsza sesja się odbywa, bo na poprzedniej sesji były przeszkody 

regulaminowo-statutowe, ale na wniosek radnego Romualda Łaskiego i 8 radnych ta sesja się 

odbywa. Ja w samorządach pracuję dość długo od 1990 roku w sesjach chętnie uczestniczę                 

i jako mieszkaniec Janowic chciałbym podziękować państwu za pracę radnym panu 

przewodniczącemu, wójtowi, sekretarzowi skarbnikowi, radcy prawnego, dyrektorowi szkoły, 

kierownikowi biblioteki, przedszkola, GOPS, sołtysom wszystkim, którzy przyczyniliście się 

do tej pracy w okresie 4 letniej. Dziękuję w imieniu mieszkańców i swojej też. Ja, jako 

obserwator mógłbym różne rzeczy powiedzieć, bo mam swoje zdanie. Praca miedzy radą                    

a wójtem układała się normalnie, co było ważnie, że rada gminy nie szkodziła gminie.                       

A dlaczego to mówię, bo parę laty temu w naszej gminie była słynna afera gdzie grupa 

radnych grupa mieszkańców zrobiła aferę na całą Polskę powiadamiając telewizję prasę itd. 

Pisano do różnych instytucji punktem kumulacyjnym było to, że zaproszono panią 

Jaworowicz do Janowic, która przyjechała a na zaproszeniach napisano Panią Jaworowicz 

prosimy mieszkańców na spotkanie w sprawie zatrutej wody. Okazuje się, że pani, 

Jaworowicz przyjechała i po przedstawieniu argumenty i dokumenty okazało się, że pani 

Jaworowicz programu nie zrobiła, bo nie było powodów do tego. Więc stąd moje 

stwierdzenie, że rada nie szkodziła gminie. A temat o wodzie był szkodliwy dla gminy, 

dlatego, że już ci, którzy mieli tu przyjeżdżać do byłego prewentorium zaczęli się zastanawiać 
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jak tam jechać jak tam zatruta jest woda. Mieszkańcy, którzy chcieli się budować tez się 

zastanawiali nad tym i inwestorzy również mieli pewne wątpliwości. To, ze rada nie 

szkodziła to nie znaczy, że wójtowi krwi nie napsuła, bo na przykład zakup traktora 

terminowo odpisywanie na pisma, itd. ale to jest rola opozycji. Część z państwa będzie w 

dalszym ciągu kandydowała na radnych Wójt kandyduje na druga kadencję jestem 

przekonany, że ta kadencje wygra i będzie dalej nami rządził i będzie działa dla dobra naszej 

gminy i naszych mieszkańców. Jeszcze raz dziękuje i życzę wyboru i dalszego działania żeby 

następne 4 lata było, co podziwiać i chwalić się osiągnięciami, co zostanie w naszej gminie 

wykonane dla dobra mieszkańców. 

Radny Paweł Pawłowicz- ja mam pytania odnośnie naszej pracy rady. Pani radna Bożena 

Dyduch powiedziała, że otrzymała od radnego Andrzeja Ussa i mam pytanie, bo na 

poprzedniej sesji pan przewodniczący Uss obiecał mi, że odpowie mi na moje pytania i moje 

zarzuty, co do pracy komisji rewizyjnej. Nie dostałem tej odpowiedzi mało tego wiemy, że od 

poprzedniej sesji do sesji dzisiejszej były dwie komisje rewizyjne czy protokoły wpłynęły                  

z posiedzeń tych komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - do dnia dzisiejszego nie wpłynęły. 

Radny Paweł Pawłowicz - uważam, że jest to lekceważące podejście pana Ussa do nas                     

i zaproszonych gości, że wybył z sali bardzo mi przykro, ze nie mogę zadać mu parę pytań. Ja 

w swoim imieniu chciałbym podziękować wszystkim radnym, którym było mi dane pracować 

w komisji oprócz tego radnym z komisji rewizyjnej panu przewodniczącemu pracownikom 

urzędu sołtysom. Na posiedzeniu komisji dziękowałem wszystkim radnym a w komisji przez 

wiele miesięcy pracował i uczestniczył pan Jacek Gołębski, który na ostatnich posiedzeniach 

być nie mógł, ale serdecznie dziękuję. Wręczył podziękowanie. 

 

Ad.8 

Wystąpienie Wójta podsumowujące mijającą kadencję samorządu terytorialnego w  

Janowicach Wielkich 
Wójt Gminy Kamil Kowalski - ciężko jest oceniać samego siebie i nie zręcznie ocenią nas 

za trzy tygodnie wyborcy. Serdecznie dziękuję wszystkim radnym obecnym dzisiaj                             

i nieobecnym sołtysom dyrektorom i kierownikom wszystkich jednostek przychylnym 

mieszkańcom i ludziom, którzy chcieli dać czas i chcieli zrozumieć pewne rzeczy i chcieli                           

w trudnych działaniach i trudnych przedsięwzięciach, które realizowaliśmy pomagać. 

Podejmowałem urząd w wieku 36 lat i do tego momentu bardzo dużo rzeczy robiłem na 

drodze zawodowej i społecznej wypoczynkowej czy pasji różne rzeczy robiłem w życiu,                

ale te ostatnie 4 lata to kawał ciężkiej nerwówy ciężkiej roboty, ale na dzień dzisiejszy na 

zakończenie kawał satysfakcji i również świetnego doświadczenia życiowego. Nie 

zamieniłbym za nic nie życzyłbym też nikomu żeby w takich czasach przyszło przecierać na 

stanowisku wójta. Cieszy to, że było wiele osób, które na początku były kompletną kontrolą 

wobec mojej osoby i wobec osób mających podobną wizję do mojej i wiele z tych osób 

umiało ponad podziałami skłonnie pracować dla dobra naszej gminy i naszych mieszkańców. 

Jest to szalenie istotne szalenie ważne nie tylko dla mnie, ale dla każdego wójta, bo logika 

postępowania i większość głosów przy podejmowaniu uchwał i trudnych decyzji podczas 

tych kadencji pozwoliły na to, że w dniu dzisiejszym nasza gmina stoi tu gdzie stoi. Uważam 

i będę w dalszym ciągu powtarzał, że zrobiliśmy bardzo duży krok naprzód nie tylko dzięki 

mnie nie tylko dzięki wam, jako radnym, ale również pracownikom urzędu i jednostek 

urzędowi podległych. Jak kol wiek wyborcy zadecydują 16 listopada br., że kolejne 4 lata                   

i następne będą podążały tą dobrą ścieżką, którą razem podążamy i zasługujemy na nią, jako 

mieszkańcy ścieżka, która wymaga dużo logiki zdrowego rozsądku dużo umiejętności                         

i logicznego przewidywania i tego, co się wydarzy w przyszłości, ale również zaparcia i woli 

walki żeby wykorzystywać wszelkie nadarzające się dobre okazje budowania naszej gminy                   

i miejscowości w naszej gminie? Bardzo dziękuję i o rzeczach trudnych i niedobrych, na które 

nieraz po męsku się wypowiedziało to praktycznie dzisiaj już nie pamiętam i cieszę się                      
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i spotykamy się na tej ostatniej sesji mając każdy z nas, czym się pochwalić. W tym zespole 

spotykamy się po raz ostatni czas pokaże, kto, z kim będzie spotykał się w następnej kadencji. 

Życzę wszystkiego najlepszego startującym i tym niestartującym wiele sukcesów osobistych 

zdrowia szczęścia rodzinnego i bardzo dziękuję za wspólne spotkania. 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński -dzisiejsza sesja kończy kadencję VI 

samorządu próbowaliśmy ocenić pracę wójta, którą dokonał a nam tu przypomniał                             

i przedstawił. W związku z tym serdecznie panu dziękujemy w imieniu radnych dziękuje za 

czteroletnią współpracę za bardzo dobrze przygotowywanie materiałów na sesję za to, że 

pomimo trudności wspólnie wybrnęliśmy i ogólnie za wszystko, co panu zrobił dla gminy                   

i mieszkańców. Życzę panu w imieniu radnych i swoim, bo myślę, że wszyscy już wiemy, że 

ubiega się pan kandydować na drugą kadencję życzymy panu powodzenia i proszę o przyjęcia 

kwiatów od radnych. 

Aplauz   

Radna Iwona Niedźwiedzińska w imieniu wszystkich radnych wręczyła kwiaty 

przewodniczącemu rady Gminy Szymonowi, Młodzińskiemu za współpracę                                      

i za prowadzenie VI kadencji rady Gminy. Podziękowała również pracownikowi Rady Gminy 

za skrzętne notowanie sesji oraz za udzielanie nam również wiele informacji dzięki niej to,       

co potrze bywaliśmy otrzymywaliśmy na czas i tak należy trzymać na następną kadencję.  

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński - podziękował również za współpracę                  

i prowadzenie całości spraw związanych z VI kadencją Rady Gminy. 

Aplauz 

Ad.9. 

Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Młodziński o 13: 30 dokonał zamknięcia XXXV 

nadzwyczajnej 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 
 


