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BRG.0002.I.2014 
 
 

                                                                   PROTOKÓŁ Nr I/2014 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 27 listopada 2014 roku ( Czwartek) 

godz. 10
00 

 

I Sesja VII kadencji Rady Gminy Janowice Wielkie odbyła się w sali konferencyjnej OSP 

w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a. Pod przewodnictwem Radnego Seniora Pana 

Stanisława Tadraka, którą prowadził do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. W sesji 

Rady Gminy na stan 15 radnych udział wzięło 15 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania uchwał.  Po stwierdzeniu quorum słowami „ otwieram I sesję Rady Gminy 

Janowice Wielkie – o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady 

Gminy, zaproszonych gości, Wójta Janowic Wielkich Kamila Kowalskiego, Skarbnika 

Gminy Marcina Barana, Mecenasa Janusza Konkola, Sekretarza Gminy Miłosza 

Kamińskiego, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Teresę Ignaczak i członków tejże 

komisji Panią Monikę Prokopow i Pana Wiesława Kosno, przedstawicieli radnych 

powiatowych Sławomira Celta i Bogdana Kamińskiego witam również Sołtysów witam też 

mieszkańców Gminy Janowice Wielkie.  

Senior Stanisław Tadrak - przedstawił porządek obrad, który wszyscy Radni otrzymali 

przed sesją wraz z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał w następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie I sesji VII kadencji Rady Gminy w Janowicach Wielkich przez Radnego Seniora 

Pana Stanisława Tadraka. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Janowicach Wielkich Pani 

Teresy Ignaczak – wręczenie zaświadczeń o wyborze na funkcję Radnego i Wójta. 

4.Zaprzysiężenie Radnych Gminy Janowice Wielkie. 

5. Zaprzysiężenie Wójta Gminy Janowice Wielkie. 

6. Stwierdzenie quorum. 

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej, zgłoszenia i prezentacje kandydatów oraz przeprowadzenie 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich w tajnym glosowaniu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich. 

9. Przekazanie dalszego prowadzenia obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich. 

10. Zgłoszenia i prezentacje kandydatów oraz przeprowadzenie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich w tajnym glosowaniu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich 

12. Wystąpienie Wójta Gminy Janowice Wielkie. 

13. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

- omówienie problematyki oświadczeń majątkowych składanych w ciągu 30 dni od 

rozpoczęcia pełnienia funkcji oraz zakazów związanych z prowadzeniem działalności z 

wykorzystaniem mienia Gminy 

- omówienie powołania komisji stałych 

- omówienie powołania klubów radnych 

- omówienie spraw związanych z dietą radnych 

- omówienie spraw wymagających uregulowania na kolejnej sesji wraz z propozycją 

terminu 

14. Sprawy różne. 
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15. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

 

 

Ad.3  

Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Janowicach Wielkich Pani 

Teresy Ignaczak – wręczenie zaświadczeń o wyborze na funkcję Radnego i Wójta. 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Teresę Ignaczak - powiedziała, że 

atmosfera, która towarzyszyła nam tegorocznym wyborom jest znana dla nas wszystkich i 

wobec tego pokrótce przedstawiła informację o pracach Gminnej Komisji Wyborczej w 

Janowicach Wielkich w wyborach organów samorządu terytorialnego 16 listopada 2014 roku. 

W skład Komisji wchodzili: Ignaczak Teresa - Przewodnicząca Komisji, zastępca Elżbieta 

Wojtas członkowie komisji to: Joanna Drygalska, Kosno Wiesław, Łącka Wiesława, 

Prokopow Monika, Szekszteło Elżbieta, Rożko Kinga - zajmowała się informatyczną obsługą 

gminnej i obwodowych komisji wyborczych. Pierwsze posiedzenie GKW w Janowicach 

Wielkich odbyło się 24 września 2014 roku, na którym wybrany został przewodniczący, 

zastępca i ustalono zakres i czas pracy komisji. Natomiast stałe dyżury komisji rozpoczęły się 

26 września 2014r do 07 października, do godz 24: 00 a dokładnie do godziny 3: 

00przyjmowane były zgłoszenia kandydatów na radnych do Rady Gminy. Zgłoszeń 

dokonywali pełnomocnicy poszczególnych komitetów. Komisja zarejestrowała 31 

kandydatów do Rady Gminy w tym w 14 okręgach zgłoszono po 2 kandydatów w 1 okręgu 

było 3 kandydatów. Do 17 października br do godz.24; 00 komitety wyborcze zgłaszały 

swoich kandydatów na Wójta Gminy i zgłoszono dwóch kandydatów. Komitet wyborczy 

Kamila Kowalskiego zgłosił Pana Kamila Kowalskiego i KWW Siła Mieszkańców Pana 

Andrzeja Ussa. Dalsze prace komisji polegały min na przyjmowaniu rezygnacji 

zarejestrowanych wcześniej kandydatów do RG. Rezygnację złożyło 2 kandydatów w okręgu 

nr 7 i nr12. Następnie przeprowadzono losowanie i nadanie numerów list poszczególnym 

komitetom, losowanie członków komisji obwodowych, ponieważ lista chętnych do pracy w 

komisjach obwodowych była większa niż liczba miejsc. W dniu wyboru 16 listopada 2014 r 

GKW rozpoczęła prace od godz.5; 00 rano a zakończyła 18 listopada o godz.14; 00. Razem 

wypadło około 100 godzin pracy na poszczególnego członka komisji. Prace GKW 

przebiegały bez zastrzeżeń zakłóceń przy pełnym współudziale wszystkich członków komisji. 

Problemy zaczęły się przy wprowadzaniu danych do systemu komputerowego( nie było to 

zależne od pracy komisji).Pierwsze protokoły były gotowe o godz.22; 45 była to komisja 

obwodowa w Trzcińsku, ale system nie przyjmował danych wprowadzanych przez komisję. 

O dalszych procedurach postępowania decydował Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze. Po 

uzyskaniu zgody i otrzymaniu kodów odblokowujących ( około godz.4; 00 rano od 

informatyków z delegatury KW w Jeleniej Górze komisje obwodowe mogły rozpocząć 

przesyłanie protokołów do GKW. Zestawienie wyników głosowania wykonywane było 

ręcznie, ponieważ system w dalszym ciągu nie funkcjonował we wszystkich 4 obwodach i 

prace te zakończyły się około godz.12:, 00 po czym dane te zostały zawiezione do KBW do 

Jeleniej Góry, aby złożyć wyniki naszej pracy, ale niestety za pierwszym podejściem nie 

udało się były jeszcze dwa podejścia, ponieważ wszystko wykonywane było ręcznie, system 

w dalszym ciągu nie funkcjonował. W końcu uzyskaliśmy potwierdzenie przyjęcia 

zestawienia wyników głosowania. Wyniki wyborów w Gminie Janowice Wielkie wg 

zestawienia Gminnej Komisji Wyborczej przekazanego do Państwowej Komisji Wyborczej w 

Gminie Janowice Wielkie Wójtem Gminy Janowice Wielkie na kadencję 2014-2018 został 

Kamil Kowalski (dotychczasowy Wójt), na którego głosowało 1094 wyborców (71,74%). 

Na drugiego kandydata, Andrzeja Ussa glosowało 431 wyborców (28,26%). 

Radnymi nowej kadencji zostali: 

Okręg 1: Sylwia Przedwojewska (KWW Kamila Kowalskiego) 
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Okręg 2: Anna Maria Skotarek (KWW Dla Komarna) 

Okręg 3: Jan Józef Popławski (KWW Siła Mieszkańców) 

Okręg 4: Radosław Paweł Czaja (KWW Kamila Kowalskiego) 

Okręg 5:  Ryszard Józef Sobolewski (KWW Siła Mieszkańców) 

Okręg 6: Iwona Mirosława Niedźwiedzińska (KWW Kamila Kowalskiego) 

Okręg 7: Dariusz Piotr Podkański (KWW Kamila Kowalskiego) 

Okręg 8: Alicja Barbara Kozak (KWW Alicji Kozak) 

Okręg 9: Jędrzej Bogumił Wasiak-Poniatowski (KWW Kamila Kowalskiego) 

Okręg 10: Stanisław Tadrak (KWW Siła Mieszkańców) 

Okręg 11: Piotr Oskar Gołębski (KWW Kamila Kowalskiego) 

Okręg 12: Paweł Dariusz Pawłowicz (KWW Kamila Kowalskiego) 

Okręg 13: Piotr Lesiński (KWW Kamila Kowalskiego) 

Okręg 14: Stanisław Dariusz Tatarzyn (KWW Kamila Kowalskiego) 

Okręg 15: Remigiusz Kazimierz Łącki (KW PSL) 

Radnymi powiatowymi w okręgu nr 4 (Gmina Janowice Wielkie i Gmina Mysłakowice) 

zostali 2 mieszkańcy naszej Gminy: Sławomir Celt i Bogdan Kamiński. 

W VII kadencji mandat radnego w naszej gminie będzie pełniło 15 radnych. W radzie Gminy 

zasiadać będą 4 kobiety i 11 mężczyzn. Średni wiek radnego to ponad43 lata. Najmłodszy ma 

27 lat a najstarszy 74 lata. Dziewięciu radnych reprezentuje KWW Kamila Kowalskiego, 3 

radnych KWW Siła Mieszkańców, 1 KWW Alicja Kozak, 1 KWW dla Komarna i radny 

reprezentuje KW PSL. Radni wybrani w 13 okręgach, a w pozostałych 2 okręgach nastąpiło 

obsadzenie bez głosowania. Czterech radnych kontynuuje misję z poprzedniej kadencji, a 

dwóch wraca do Rady Gminy po przerwie. Czterech radnych jest rolnikami - to największa 

grupa zawodowa w radzie. Dwóch ma doświadczenie z pracy w Urzędzie Gminy, dwóch jest 

strażakami a trzech emerytami. Chciałabym podziękować za pracę wszystkim 

przewodniczącym i członkom obwodowych komisji jak również kolegom i koleżankom z 

GKW. Szczególne podziękowania należą się Panu Miłoszowi Kamińskiemu - Sekretarzowi 

Gminy za pomoc wsparcie organizacyjne i merytoryczne. Dzięki pana wiedzy i 

doświadczeniu nasze działania przebiegały bez większych problemów i zakłóceń. 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Teresę Ignaczak - przeczytała treść 

zaświadczenia o wyborze na radną, radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich poczym 

wręczyła zaświadczenie każdemu z osobna. ( Aplauz) 

Zaświadczenie stwierdzające, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 roku 

wybrany został Pan Kowalski Kamil Daniel Wójtem Gminy Janowice Wielkie.  ( Aplauz)                       

Serdecznie pogratulowała ponownego wyboru na wójta Gminy Janowice Wielkie w imieniu 

własnym i wszystkich wyborców, życzę państwu żebyście nie zawiedli zaufania wyborców 

obradowali i realizowali zadania, które przez wami zostaną postawione.  

                                                                                                                      - załącznik nr  1,2 -  

 

 

Ad.4 

Zaprzysiężenie Radnych Gminy Janowice Wielkie. 

Radny Senior Stanisław Tadrak - powiedział, że przystępujemy do złożenia ślubowania 

przez nowo wybranych radnych. Powiedział, że ślubowanie odbywa się zgodnie z art. 23 a 

ustawy o samorządzie gminnym: ( na stojąco) odczytał rotę ślubowania. 

                                                                                                                    - załącznik nr  3 -  

 

 Następnie kolejno wywoływał radnych do ślubowania poprzez wypowiedzenie słowa 

„Ślubuję” i ewentualnie dodanie zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców.   
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Radna Sylwia Przedwojewska - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radna Anna Skotarek - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radny Jan Popławski- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radny Radosław Czaja - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radny Ryszard Sobolewski- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radny Podkański Dariusz- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radna Iwona Niedźwiedzińska- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radny Piotr Gołębski - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radny Stanisław Tadrak - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radny Paweł Pawłowicz- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
Radny Remigiusz Łącki- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg   
Radny Piotr Lesiński- Ślubuję.   
Radny Stanisław Tatarzyn- Ślubuję.  
Radna Alicja Kozak - Ślubuję. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - Ślubuję.  

Dziękuję bardzo gratuluję i stwierdzam, że ślubowanie złożyło 15 radnych, którzy niniejszym 

rozpoczęli sprawowanie mandatu radnego Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

Ad.5 

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Janowice Wielkie. 

Radny Senior Stanisław Tadrak - powiedział, że przed objęciem funkcji nowo wybrany 

Wójt Gminy Janowice Wielkie zobowiązany jest do złożenia ślubowania. Ślubowanie 

odbywa się zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym.: 

                                                                                                                    - załącznik nr  4 -  

 

 „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy.” 

Kamil Kowalski - Wójt Gminy Janowice Wielkie składając ślubowanie dodał zdanie „Tak 

mi dopomóż Bóg”. 

Ad.6 

Stwierdzenie quorum. 

Radny Senior Stanisław Tadrak stwierdził już na wstępie, że zgodnie z listą obecności w 

obradach uczestniczy 15 radnych stanowiących skład określony ustawą. Jest to quorum 

wystarczające, aby obradować i podejmować uchwały. Zgodnie z art. 19 ustawy o 

samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 

wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Statut gminy Janowice Wielkie przewiduje, 

że w naszej gminie wybiera się tylko jednego Wiceprzewodniczącego. Dla wyboru 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego potrzebna jest bezwzględna większość, a wybór 

powinien odbyć się w obecności 8 radnych. Ażeby móc dokonać wyboru piastunów 

wspomnianych funkcji, powołamy najpierw komisje skrutacyjną. 

Ad.7 

 Wybór Komisji Skrutacyjnej, zgłoszenia i prezentacje kandydatów oraz 

przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich w 

tajnym glosowaniu. 

Radny Senior Stanisław Tadrak - poprosił o zgłaszanie kandydatów, ( co najmniej 3). Nie 

mogą to być radni, którzy zamierzają kandydować do jednej albo drugiej funkcji, gdyż 

komisja skrutacyjna zostaje powołana dla przeprowadzenia wyboru na obie funkcje. 

Zadaniem komisji będzie liczenie głosów oddanych w głosowaniu tajnym oraz sporządzenie 

protokołów. Kandydaci:  
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1. Sylwia Przedwojewska zgłoszona przez radnego Piotra Gołębskiego(wyrażam zgodę) 

Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej  

2. Dariusz Podkański zgłoszony przez radna Iwonę Niedźwiedzińska ( wyrażam zgodę) 

      Członek komisji skrutacyjnej 

3. Anna Skotarek zgłoszona przez radną Iwonę Niedźwiedzińską (wyrażam zgodę) - 

członek komisji skrutacyjnej 

Radny Senior Stanisław Tadrak przeprowadził głosowanie nad składem Komisji 

Skrutacyjnej. W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” glosowało 15 radnych. 

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. 

Radny Senior Stanisław Tadrak - powiedział, że mamy już komisje skrutacyjną proszę o 

zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy. 

1. Paweł Pawłowicz - zgłosił radny Piotr Gołębski ( wyrażam zgodę) 

2. Remigiusz Łącki - zgłosił radny Jan Popławski ( wyrażam zgodę) 

3. Iwona Niedźwiedzińska - zgłosił Dariusz Podkański ( nie wyrażam zgody)  

Radny Senior Stanisław Tadrak - zapytał czy są jeszcze inni chętni. Wobec braku chętnych 

zamykam listę zgłoszeń. Komisja skrutacyjna przygotuje karty do głosowania z kandydatami 

a my przejdziemy teraz do prezentacji kandydatów według kolejności zgłoszeń. 

Radny Paweł Pawłowicz- powiedział, że większość radnych, sołtysów, pracowników 

urzędu. Jestem mieszkańcem gminy od urodzenia ( 36 lat) w poprzedniej kadencji rady 

Gminy pełniłem rolę przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej. 

Myślę, że dzięki temu uzyskałem dużą wiedzę na temat jak prowadzić obrady dla tego, że w 

tej komisji uczestniczyło najwięcej radnych, bo aż 10.Dzieki temu będę umiał tak to robić 

żeby prowadzić to jak najsprawniej i jak najlepiej w każdym momencie. Jako radny zawsze 

miałem na względzie dobro naszej gminy i dobro naszych mieszkańców gminy? Starałem się 

pracować nie tylko w naszej radzie, ale też brałem czynny udział w komisji rady powiatu czy 

nawet w sesjach rady powiatu. Jeśli dane będzie mi przewodniczyć tej radzie to dołożę 

wszelkich starań żeby nasza praca przebiegała w jak najlepszej atmosferze. Wierzę, że nasza 

wspólna praca pod dobrym kierownictwem będzie owocowała konkretnymi dobrymi i 

mądrymi decyzjami, które będą skutkowały jak najlepiej dla dobra mieszkańców i naszej 

gminy.  

Radny Remigiusz Łącki - jestem mieszkańcem Janowic Wielkich w tej chwili pełnię funkcję 

przewodniczącego GW PSL.W tej chwili jestem emerytem. Pełniłem funkcje przez dwie 

kadencje w przeszłości w Gminnej Radzie Narodowej. Prowadziłem kiosk „Ruch” dla 

wszystkich był znany przez prawie 20 lat. Byłem też pracownikiem Urzędu Gminy w 

Janowicach Wielkich pełniłem funkcje Sekretarza Gminy. Moim pragnieniem jest w dalszym 

ciągu pracować i działać na rzecz mieszkańców i naszej okolicy. 

Radny Senior Stanisław Tadrak - powiedział, że karty są przygotowane i rozdane wobec 

tego przystępujemy do tajnego głosowania. Głos będziemy oddawać na osobności, tzn.: radni 

będą podchodzić w kolejności do urny. Przypominam, że wybór zostanie potwierdzony 

formalnie poprzez podjecie stosownej uchwały w dalszej części obrad. 

Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej - Sylwia Przedwojewska - przeczytała treść 

protokołu komisji skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich, w którym stwierdzono, że według listy w chwili wyboru w sesji uczestniczyło 15 

radnych, z których głosowało 15 radnych. Oddano 15 głosów ważnych, z których w 

głosowaniu tajnym oddano: 

1. Paweł Pawłowicz - 12 głosów 

2. Remigiusz Łacki - 3 głosy 

Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Przewodniczącym 

rady Gminy Janowic Wielkich został Paweł Pawłowicz 

Aplauz  
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                                                                                                                         karty i protokół        

                                                                                                              -     załącznik nr  5  i 6-  

 

Przerwa     11;30-11;45 

 

Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich. 

Radny Senior Stanisław Tadrak - odczytał treść projektu uchwały w sprawie 

przedmiotowej i stwierdził, że o ile nie ma pytań ani uwag w dyskusji przystępujemy do 

głosowania nad ww. uchwałą oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 15 

radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 15 radnych, 15 głosów 

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

 

Uchwała otrzymała  

Nr I / 1 /2014 

 

                                                                                                                    -     załącznik nr  7 -  

Ad.9 

Przekazanie dalszego prowadzenia obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich. 

Radny Senior Stanisław Tadrak - podziękował za umożliwienie prowadzenia części sesji i 

przekazał prowadzenie dalszej części sesji Przewodniczącemu Rady Gminy Pawłowi 

Pawłowiczowi 

 Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - serdecznie podziękował wszystkim 

radnym, którzy głosowali na moją osobę a tym, którzy nie postaram się przez te cztery lata 

ciężkiej pracy przekonać ich do siebie swoja osobą.  

 

Ad.10. 

Zgłoszenia i prezentacje kandydatów oraz przeprowadzenie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach Wielkich w tajnym glosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że mamy już komisję 

skrutacyjną proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  

1. Alicja Kozak ( zgłoszona przez radnego Radosława Czaję) wyrażam zgodę 

2.Iwona Niedźwiedzińska ( zgłoszona przez radnego Dariusza Podkańskiego) wyrażam zgodę 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał czy są jeszcze inni chętni. Wobec 

braku chętnych zamykam listę zgłoszeń. Komisja skrutacyjna przygotuje karty do głosowania 

z kandydatami a my przejdziemy teraz do prezentacji kandydatów według kolejności 

zgłoszeń. 

Radna Alicja Kozak - jestem mieszkanką Janowic Wielkich jest to moja pierwsza kadencja 

w charakterze radnej niemniej jednak tematyka funkcjonowania rady i zakresu 

przedmiotowego, którą rada się zajmuje nie jest mi obca, dlatego, że przez 6 lat pracowałam 

w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich najpierw, jako podinspektor ds. dowodów 

osobistych później inspektor ds. integracji z UE współpracy z zagranicą i promocji gminy. 

Przez 6 lat miałam okazję w sposób bądź to bezpośredni bądź to pośredni współpracować z 

radą Gminy Janowice Wielkie uczestnicząc w posiedzeniach komisji, na których 

przedstawiałam plan swojej pracy czy też zdawałam sprawozdanie z podejmowanych przeze 

mnie w ramach moich obowiązków działań, ale też po przez współpracę przy przygotowaniu 

projektów uchwał, które dotyczyły mojego zakresu obowiązków także nie jest to tematyka dla 

mnie obca. Jeżeli państwo obdarzycie mnie swoim zaufanie i wybrali na 
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Wiceprzewodniczącego Rady Gminy też mogę zadeklarować solidną pracę i wykorzystanie 

tego doświadczenia, które posiadam na rzecz sprawnego funkcjonowania.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - od urodzenia byłam mieszkanką Karpacza od 28 lat jestem 

mieszkanka gminy mieszkam w Trzcińsku. Kiedy pierwszy raz zdecydowałam się zostać 

radną było to 1997 rok ( powódź) w tedy zauważyłam, że brakowało nam na naszej wsi 

kogoś, kto zająłby się sprawami tych mieszkańców, którzy ucierpieli w powodzi? Dlatego 

p[ostanowiłam po raz pierwszy podjąć decyzje, że ktoś taki jak ja jest potrzebny dla dobra wsi 

dla dobra wspólnego. W pierwszej kadencji byłam Wiceprzewodniczącą Rady Gminy 

zastępowałam Pana Lesińskiego. Moja obecna kadencja jest IV kadencją znają mnie z 

poprzedniej kadencji radni znają mnie ludzie z poprzednich działań nie boję się mówić, co mi 

się nie podoba zawsze będę stała na straży moich wyborców i wszystkich mieszkańców, 

którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Po raz czwarty oddany głos na mnie to jest 

dowodem na to, że jednak moje nazwisko w naszej małej społeczności gdzieś tam zaistniało. 

Ja zawsze mówię, że nie obiecuje, ale działam dla dobra wspólnego.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przypomniał art. 19 ust.1 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz § 16 pkt.1 statutu gminy Janowice Wielkie Rada Gminy ze 

swojego grona wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym 

bezwzględna większością głosów. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że karty są przygotowane i 

rozdane wobec tego przystępujemy do tajnego głosowania. Głos będziemy oddawać na 

osobności po przez wyczytywanie radnego, tzn.: radni będą podchodzić w kolejności do urny. 

Przypominam, że wybór zostanie potwierdzony formalnie poprzez podjecie stosownej 

uchwały w dalszej części obrad. 

Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej - Sylwia Przedwojewska - przeczytała treść 

protokołu komisji skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich, w którym stwierdzono, że według listy w chwili wyboru w sesji uczestniczyło 15 

radnych, z których głosowało 15 radnych. Oddano 15 głosów ważnych, z których w 

głosowaniu tajnym oddano: 

1. Alicja Kozak - 8 głosów 

2. Iwona Niedźwiedzińska - 7 głosów 

Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Wiceprzewodniczącą 

Rady Gminy Janowic Wielkich został Alicja Kozak 

Aplauz  

 

                                                                                                                         karty i protokół        
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Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz odczytał treść projektu uchwały w sprawie 

przedmiotowej i stwierdził, że o ile nie ma pytań ani uwag w dyskusji przystępujemy do 

głosowania nad ww. uchwałą oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 15 

radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 15 radnych, 15 głosów 

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

 

Uchwała otrzymała  

Nr I / 2 /2014 

 

                                                                                                                    -     załącznik nr 10 -  
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Ad.12. 

Wystąpienie Wójta Gminy Janowice Wielkie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - bardzo dziękuję wszystkim radnym i gratuluje dobrych 

wyników i cieszę się, że przez najbliższy okres i czas będziemy współpracowali. Bardzo 

dziękuję wszystkim wyborcom, którzy mnie poparli za równo z mojego komitetu wyborczego 

jest to bardzo miłe i potężne słowo dziękuje, ale tez potężny mandat zaufania i wymogi, które 

staną przed nami. To, że przez cztery lata poprzednie udało się zrobić sporo w dobrym 

kierunku to nie znaczy, że możemy pływać jak paczki w maśle i możemy się czuć spokojni i 

swobodni, bo przed nami, jako Urzędem dużo ciężkich decyzji dużo ciężkich i trudnych 

wyzwań dużo wymagań i oczekiwań stawianych przez naszych mieszkańców. Wszystkie 

decyzje musimy bardzo dobrze przemyśleć, analizować i starać się realizować potrzeby 

mieszkańców w miarę możliwości i tego, co uda się pozyskać z zewnątrz. Bardzo serdecznie 

dziękuje GKW w Janowicach Wielkich za trudną pracę i za to, że udało się wszystko to 

ogarnąć. Podziękowania też dla pracowników Urzędu a szczególnie Miłoszowi Kamińskiemu 

- Sekretarzowi Gminy, który został wytypowany do przeprowadzenia wyborów gdzie ciężko 

pracował od rana do nocy i merytorycznie wszystko po ogarniał. Przykro mi powiedzieć, ale 

jeden z pracowników Urzędu na skutek sukcesu i potężnych zmian w Mysłakowicach dostał 

propozycję nie do odrzucenia przechodzi do swojej gminy mam na myśli Skarbnika Gminy 

Marcina Barana. Długo i merytorycznie rozmawialiśmy chciałem powiedzieć, że nie jest to 

takie odejście jak 2, 5 roku temu poprzedniego skarbnika to jest odejście, jako kolegi z pracy. 

Pan Marcin Baran się rozwija przechodzi na dużo większy budżet i większą gminy. Obiecał 

nam wprowadzenie kolejnej osoby nabór na skarbnika jest już ogłoszony i chciałbym abyście 

mieli to przeświadczenie i również mówili o tym mieszkańcom. Rozstajemy się w bardzo 

fenomenalnych warunkach, jako dobrzy kumple. Na następnej sesji będzie przedstawiał i 

prostował całość budżetu roku 2014. Z sukcesów tegorocznych wyborów po raz pierwszy od 

momentu, kiedy funkcjonuje Starostwo Powiatowe, od kiedy funkcjonuje powiat stała się 

rzecz fenomenalna mamy reprezentację dwóch radnych powiatowych w powiecie są osoby 

wśród nas pamiętają jak było ciężko wiele lat temu mieliśmy radnego powiatowego a później 

przez wiele kadencji nie było takiej reprezentacji. Jedna osoba z ramienia PSL Pan Bogdan 

Kamiński, którego wspierał KW W Kamila Kowalskiego w układankach wyborczych tak 

myśleliśmy, że trzeba mocno poprzeć kandydata w Janowicach jak również w 

Mysłakowicach. Drugi przedstawiciel to fenomenalna niespodzianka Pan Celt Sławomir, 

którego wspierał KW Razem dla Regionu tak poukładało się szczęśliwie dla nas a 

nieszczęśliwie dla Mysłakowic nasza gmina ma dwóch przedstawiciel w radzie powiatu i 

musimy dostrzec swoją szansę i wspólnie rozwiązać niektóre problemy i wykonać 

antycypujące ruchy na kolejne laty żeby wymusić na powiecie to, co od wielu lat czekamy. 

Gorąco wierzę, że uda nam się merytorycznie dobrze współpracować zarówno z mojego 

komitetu jak również z pozostałych komitetów, o co serdecznie proszę i życzę tylko dobra 

merytoryczna racjonalna współpraca i wymiana spostrzeżeń sposobu rozwiązania problemu 

pomogą temu żebyśmy w takim dobrym spokojnym racjonalnym podejmowaniu decyzje szli i 

dalej rozwiać naszą gminę i poszczególne sołectwa i miejscowości. 

(Aplauz) 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przypomniał, że każdy radny otrzymał 

wzór oświadczenia o sposobie wypłaty diet. Proszę o wypełnienie i złożenie w Biurze Rady. 

Druga prośba to przekazanie nr telefonu radnego/ej/ do Bira Rady Gminy po to żeby był jak 

najlepszy kontakt. 

Ad.13. 

Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

13.1. Omówienie problematyki oświadczeń majątkowych składanych w ciągu 30 dni od 

rozpoczęcia pełnienia funkcji oraz zakazów związanych z prowadzeniem działalności z 

wykorzystaniem mienia Gminy. 
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Mecenas Janusz Konkol - bardzo szeroko i dokładnie omówił art. 16 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013, poz.594 ze zm.) kadencja 

rad gmin trwa 4 lata. Zgodnie z art. 24h ust. 2 cytowanej ustawy - osoba składająca 

oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego wspólnością 

majątkową. Zgodnie z art. 24h ust. 3 cytowanej ustawy - oświadczenia majątkowe wraz z 

kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 

poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach  

1) Radny - Przewodniczącemu Rady Gminy 

2) Wójt, Przewodniczący Rady Gminy – Wojewodzie, 

3) Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik jednostki organizacyjnej 

gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz 

osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – Wójtowi. 

W myśl z art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, radny i wójt składają pierwsze 

oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do 

pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o 

sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 

mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. W związku 

z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o składanie oświadczeń majątkowych w 

dwóch egzemplarzach wraz z informacją o osiągniętym dochodzie w roku podatkowym 

(PIT) w terminie w/w. Składanie oświadczeń w odpowiedniej ilości egzemplarzy jak również 

w oznaczonym terminie znacznie usprawni i ułatwi pracę przy przekazywaniu oświadczeń 

majątkowych do urzędu skarbowego. Ponadto oznajmił radnym, że jest do ich dyspozycji 

odnośnie oświadczeń dwa razy w tygodniu ( wtorek i czwartek). Powiedział też, że każdy 

radny otrzymał wykaz telefonów i e-maili do pracowników Urzędu, w którym też jestem 

również ujęty i w sprawach wątpliwych niezrozumiałych zawiłych proszę napisać do mnie e-

maila a ja na każdy e- mail odpowiem wyczerpująco. 

W dyskusji wzięli udział radny Piotr Lesiński i Ryszard Sobolewski. Mecenas udzielił 

odpowiedzi i zwrócił się o napisanie e-maila. 

 13.2.                                                                                                  

 Omówienie powołania komisji stałych 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ustawa o samorządzie gminnym art. 21  

Mówi, że Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do 

określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy oraz statut w § 19 ust.1 

mówi, że do pomocy w wykonywaniu zadań rada powołuje komisje stałe i doraźne, 

określając ich przedmiot działania i skład osobowy w ust.3 Komisje podlegają radzie i 

przekładają jej plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności. W poprzedniej kadencji 

działały dwie komisje: 

1. Komisja rewizyjna, która sprawuje funkcje kontrolną Wójta i Urzędu 

2.  Komisja Budżetowa Infrastruktury Komunalnej zajmowała się opiniowaniem 

projektu uchwał oraz wszystkimi sprawami w czasie trwania kadencji były istotne do 

rozważenia ( budżet, powódź, oświata itd.)  

Zwrócił się do radnych o podjecie dyskusji czy obecna rada będzie pracować wzorem ubiegłej 

kadencji i pozostaniemy przy 2 komisjach czy będziemy powoływać inne komisje.  

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że jego zdaniem mogą pozostać dwie komisje, które 

są wystarczające, aby ogarnąć całość spraw. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ja również popieram kolegę radnego i 

uważam, że te dwie komisje są wystarczające. O ile nie usłyszę wniosku o powołanie nowej 

komisji stwierdzę, że obecna rada Gminy będzie miała dwie przedmiotowe komisje. 

Sprzeciwu nie stwierdzono. 

 13.3. 
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Omówienie powołania klubów radnych 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ustawa o samorządzie gminnym art. 23 

ust.2 mówi, że radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w 

statucie gminy i § 26 a pkt.4 naszego statutu mówi, że klub tworzą radni w liczbie nie 

mniejszej niż cztery osoby. W zeszłej kadencji było dwa kluby radnych. Nadmienił tez, że 

radny może należeć tylko do jednego klubu. 

Dyskusji nie stwierdzono. 

13.4. 

 Omówienie spraw związanych z dietą radnych 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że każdy z radnych w 

dokumentach sesyjnych otrzymał uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zasad 

przyznawania diet radnym oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych. Zapoznał radnych z treścią uchwały.  

Skarbnik Gminy Marcin Baran- powiedział, że ryczałt dla przewodniczącego wynosi 40% 

tj; 1059, 88 zł, dla wiceprzewodniczącego i przewodniczących poszczególnych komisji za 

udział w sesji 10% tj: 264, 96 zł, pozostali radni za udział w sesji 7% tj: 185.48 zł. 

W dyskusji wzięła udział Radna Iwona Niedźwiedzińska i Pan Szymon Młodziński 

odnośnie nie wypłacania diet radnym uczestniczącym połowicznie na części obrad sesji. 

 Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - oznajmił, że takie incydenty będą 

wyłapywane i odpowiednio niewynagradzane.                                                                                                                              

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono                                         

                                                                                                                     - załącznik nr 11 - 

 

13.5. 

 Omówienie spraw wymagających uregulowania na kolejnej sesji wraz z propozycją 

terminu 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że na kolejnej sesji będziemy 

powoływać komisje Rady Gminy oraz podejmować uchwały odnośnie 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński -powiedział, ze oprócz powołania komisji Rady Gminy 

będą przedstawione projekty uchwał tj:  

1.Przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 

2.Ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie 
3.Określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 

4.Określenia stawek podatku od środków transportowych 

5. Budżet na 2015 rok oraz sprawy budżetowe 

6. Program działania gminnej komisji alkoholowej 

Uwag nie stwierdzono 

Ad.14. 

Sprawy różne. 

Radny Piotr Lesiński - pracuję w Zespole Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy 

Rutkiewicz już 27 lat i okazało się, że Ministerstwie ktoś wymyślił sprawę jak podstawa 

programowa. Realizowane zagadnienia i nie tylko zagadnienia programowe z danego 

przedmiotu, ale również realizacja godzin. My, jako nauczyciele jesteśmy zobligowani do 

realizacji w ciągu roku odpowiedniej liczby godzin przedmiotowych. Np; ja uczę 

wychowania fizycznego jest to przedmiot, który jest 4 razy w tygodniu to muszę zrealizować 

w każdym roku szkolnym 128 godzin. Nasza szkoła startowała wielokrotnie w zawodach i 

musieliśmy zredukować wyjazdy o połowę ze względu na realizacje podstawy programowej 

Byłem w UM we Wrocławiu i zadałem pytanie jak dzieci mogą realizować pasję sportową jak 

nie mogą jeździć na zawody - nie otrzymałem odpowiedzi, bo podstawa programowa nie 

interesuje wyjazd na zawody i sukcesy musi być realizowana odpowiednia ilość godzin.  

Zadzwoniłem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i zapytałem czy jest ktoś w stanie 
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wytłumaczyć mi, co możemy zrobić w szkole wiejskiej, jeżeli mamy po jednym oddziale 

klasowym i ja mam lekcję z wf i ta lekcja przepadnie. Powiedział, że to nie jest ich problem, 

lecz dyrekcji. Wobec powyższego chciałbym zwrócić się do państwa z propozycją taką żeby 

ewentualnie trochę sesje przesunąć może, chociaż na godz 12; 00 w tedy udałoby mi się 

przyjść spóźniony godzinę, bo po rozmowie z dyrekcją nie ma mowy żebym mógł wyjść, bo 

np.: dzisiaj straciłem 6 lekcji i automatycznie nie realizowałem podstawy programowej. Nie 

chciałbym być radnym, który wpadałby o, godz 14; 00 czyli 4 godziny od rozpoczęcia sesji i 

o godz 15: 00 pójść do domu. Jeżeli państwo ustalą, na godz. 10: 00 od razu powiem, że z 

przykrością będę przychodził po lekcjach. Jestem w stanie przełożyć, SKS ponieważ 

niewliczany jest do podstawy programowej. Nie ma szans na zamiany. Przyjdę jak skończę 

lekcje mówię dla tego żebyście państwo zrozumieli, że wpada Lesiński, bo innej opcji nie 

mam i postanowiłem przy okazji tą dietę radnego przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego 

dla dzieci o ile ją otrzymam, bo jeżeli będę nie obecny mniej niż na połowie sesji to mogę jej 

nie dostać. Jeżeli tylko otrzymam to obiecałam dzieciom w szkole i słowa dotrzymam. Druga 

sprawa to uważam, że sesji powinny odbywać się w poszczególnych miejscowościach, bo 

np.: w Radomierzu mamy tak piękną wieżę widokową aż się prosi żeby się też tam odbywały 

sesje może nie wszystkie, bo ja wiem, że potrzebny jest w zasięgu Urząd Gminy odnośnie 

dokumentacji, ale są takie jak dzisiaj, że tych dokumentów wiele nie potrzeba i można byłoby 

zrobić w Radomierzu.  

Radny Jan Popławski - zwrócił się do radnego Piotra Lesińskiego z zapytaniem czy nie 

może ktoś pana zastąpić. 

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że może, ale jeśli zastępuje nauczycielka z języka 

polskiego to musi wpisać języka polski a ja muszę zrealizować 128 lekcji wf.  

Radna Iwona Niedźwiedzińska - zwróciła się do pana Mecenasa z zapytaniem odnośnie 

oświadczenia majątkowego 30 dni mija 27.12.br to jest sobota i święta, jaki termin 

powinniśmy przyjąć. 

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że jeżeli termin przypada na ostatni dzień ( sobota 

albo dzień wolny od pracy) automatycznie termin jest dniem następnym. Usilnie państwa 

proszę żeby nie wykorzystywać ostatniego momentu, ponieważ sama ustawa takiego 

odwołania nie przewiduje. Jeszcze raz usilnie proszę o składanie oświadczeń wcześniej, żeby 

nikt nie zakwestionował terminu. Uważam, że można złożyć w terminie przedświątecznym 

tak powiedział Wójt. 

Radny Radosław Czaja - w poprzedniej kadencji przerabialiśmy już temat przekładania sesji 

na godziny późniejsze a jak to wygląda od strony Urzędu czy to nie będzie kolidowało z praca 

Urzędu.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to, co słyszałem to propozycja padła na godz 12: 00 to 

mamy jeszcze ponad trzy godziny pracy Urzędu. W poprzedniej kadencji rady sesje były 

dłuższe, ale rzadziej. Myślę, że przemyślicie państwo i dopasujecie sobie pracę, bo my, jako 

Urząd jesteśmy otwarci, ale wolałbym uniknąć czegoś takiego, że sesja rozpoczyna się o 

goidz.14:00 I trwa do godz. 19: 00. Wszystkie materiały niezbędne do uchwalenia na sesji są 

analizowane w pierwszej kolejności przez Komisje Budżetu Infrastruktury Komunalnej.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - w poprzedniej kadencji sesje trwały po 7 

godzin. Sytuacja finansowa gminy zmuszała do tego, że sesje były przeładowane i były raz na 

kwartał. 

Pan Szymon, Młodziński - szanowni państwo pragnę pogratulować wszystkim radnym 

zdobycia mandatu od wyborców i życzę owocnej pracy na rzecz naszej gminy i naszych 

mieszkańców. Panu przewodniczącemu Pawłowi Pawłowiczowi i Wiceprzewodniczącej 

Alicji Kozak życzę wszystkiego najlepszego gratuluje zajęcia zaszczytnego stanowiska w 

radzie Gminy. Powiedział też ,że  Wójtowi już gratulował ale jeszcze raz  to uczyni i 

pogratuluje i tak jak w VI kadencji dał Pan z siebie wszystko i naprawdę się sprawdziło to 

myślę ,że nie zawiedzie Pan wyborców naszej Gminy. Gratuluje. 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - odpowiadając na zapytanie radnej Iwony 

Niedżwiedzińskiej odnośnie oświadczeń majątkowych to ustawa o samorządzie gminnym art. 

24 h mówi Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od 

dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany 

dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o 

zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed 

dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta, co roku 

do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące 

przed upływem kadencji..Dalej ppkt5a Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną 

dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni 

od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia 

do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin 

ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. Ten przepis dodaje nam dodatkowy 

czas na złożenie oświadczenia. 

Pan Bogdan Lesiński - powiedział, że z uwagi na to, że nie wszyscy z państwa się znamy to 

powiem, że w Janowicach Wielkich mieszkam bardzo długo i sprawami samorządu interesuje 

się też od dłuższego czasu mogę dodać, że byłem dwa razy przewodniczącym RG w 

Janowicach Wielkich w poprzednich kadencjach i teraz od wielu lat jestem uczestnikiem 

posiedzeń RG gdzie różnie o mnie mówią nazywają mnie kibicem, 16 radnym, 

przedstawicielem mieszkańców, ale to nie jest istotne.  Trzy tygodnie temu z tego miejsca 

poprzedniej radzie dziękowałem za 4 letnia kadencję za to, co zrobili dla naszej gminy 

naszych mieszkańców dziękowałem Wójtowi pracownikom Urzędu. Dzisiaj gratuluje wyboru 

i równocześnie życzę abyście państwo pracowali dla dobra naszej gminy i naszych 

mieszkańców a my mieszkańcy będziemy obserwować, bo mieszkańcy oczekują zmian i nie 

ukrywamy tego, bo jest wiele do zrobienia i nie zawsze się uda wszystkiego dokonać, co by 

ludzie chcieli, co by ludzie sobie życzyli.   Z przykrością mówię, że nasz Skarbnik Gminy 

mój absolwent z mojej szkoły odchodzi i żałuję bardzo, ponieważ zdaje sobie z tego sprawę, 

że wspólnie z pracownikami Urzędu i Panem Wójtem zrobił bardzo dużo dla naszej gminy 

zastał gminę w tragicznej sytuacji finansowej i to, że wdał się wyprowadzić na prostą to jest 

zasługa pracowników gminy i tego pana, który za finanse odpowiada, za co serdecznie 

dziękuję a państwu życzę jeszcze raz owocnej pracy żeby wasza praca była widoczna dla 

mieszkańców i mieszkańcy żeby byli zadowoleni żeby wszystko układało się w sposób 

racjonalny, dobry, zgodny itd.   

Sołtys wsi Komarno- Madeksza Roman - powiedział, że po przepięknych wypowiedziach 

naszych kolegów chciałbym dodać i tak uważam, że wybór Przewodniczącego Rady Gminy i 

Wiceprzewodniczącej za bardzo trafny i uważam, że są to osoby, które w tym miejscu 

powinny siedzieć. Państwu wszystkim radnym życzę mądrości roztropności reprezentujecie 

nas mieszkańców. Trojgu radnym z Komarna życzę współpracy.Panie Wójcie składałem Panu 

gratulacje miał Pan niedosyt z wyborów w Komarnie jak Pan słusznie zauważył, ale może ten 

niedosyt jest scedowany jest na to, że w Komarnie przez ostatnie 4 lata działo się bardzo dużo 

od 30 lat. Wykonał Pan dużo solidnej pracy nie zawsze za naszą pracę mamy podziękowanie 

takie, na jakie byśmy liczyli, ale wybory są takie, jakie są rządzi nim się dzisiaj demokracją i 

gratuluje Panu tych wyborów w imieniu wszystkich sołtysów wszystkich mieszkańców 

Komarna jak i całej gminy. Przytoczę mądre słowa byłego Premiera Mazowieckiego ja tych 

słów nie rozumiałem, kiedy je wygłosił na swoim expose. „ Dotrzymaliśmy wolny kraj”, że 

wolność to jest olbrzymia odpowiedzialność i życzę państwu tej mądrości tej, o której mówił 

już nieżyjący Premier. Zasiadanie w tak wysokim gremium przy tak małej miejscowości 

osadzie jak jest sołectwo jak jest gmina to jest olbrzymia odpowiedzialność. Proszę tego nie 

zepsuć. 

(Aplauz) 
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Więcej pytań i uwag nie stwierdzono.  

Ad.15 

Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

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

obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz o 14: 00 dokonał zamknięcia I sesji Rady 

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

w obradach.  

 

 

                                                                                                 Przewodniczył  

                                                                                       Przewodniczący Rady  Gminy 

                                                                                               Janowic Wielkich 

 

                                                                                                Paweł Pawłowicz  

 

 

Protokołowała                                                           

Insp. ds. Rady Gminy                                                           

i działalności gospodarczej                                                

Bogusława Nestorowicz                                                                          

 

Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy pok. Nr 3. 

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

Biurze Rady Gminy w Janowicach Wielkich pok. nr 3. Jednocześnie informuję, że niektóre 

fragmenty sesji nie zostały zaprotokołowane w formie papierowej gdyż z przyczyn 

technicznych nie są możliwe do odsłuchania. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


