
1 
 

 BRG.0002.IV.2015 
 
 

                                                                   PROTOKÓŁ Nr IV /2015 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 22 stycznia 2015 roku ( czwartek) 

godz. 10
00 

 

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

Wielkich ul. Kolejowa 2a. Pod przewodnictwem Pawła Pawłowicza - Przewodniczącego 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 15 radnych udział 

wzięło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady 

Gminy oznajmił, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne.  Po stwierdzeniu 

prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy, słowami „ otwieram IV sesję Rady 

Gminy Janowice Wielkie – o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych 

Rady Gminy, zaproszonych gości, Wójta Janowic Wielkich, Mecenasa, Sekretarza Gminy, 

Radnych  Rady Powiatu Jeleniogórskiego i Sołtysów.  

Ad.1  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przedstawił porządek obrad, który 

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

projektami uchwał w następującym brzmieniu:                             

• Otwarcie IV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

• Stwierdzenie quorum. 

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

      okresie międzysesyjnym. 

4.   Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

5.   Informacja o podjętych uchwałach na III sesji Rady Gminy. 

6.  Podjęcie uchwał: 

6.1.  w sprawie powołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie 

6.2.  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego    

        odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie 

6.3.  zmiany uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXVIII/197/2013 z dnia 7  

        listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków    

        transportowych 
6.4.  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu  

        sołeckiego w roku budżetowym 2016 

6.5.   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 

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

8.  Sprawy różne. 

9.  Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

10.Przyjęcie protokołu z  III sesji Rady Gminy. 

11.Zamknięcie IV sesji Rady Gminy.                                                                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał, czy ktoś chciałby wnieść uwagi, 

poprawki bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji dodał też, że 19 stycznia 2015 roku 

odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy, na 

którym to omawiano i analizowano przedmiotowe uchwały poza projektami uchwał ujętych 

pod poz. 6.1 i 6.5 Które będą analizowane przez całą Radę Gminy?  

Uwag i wniosków nie stwierdzono. Porządek obrad IV sesji przyjęto jednogłośnie. 

.  

Ad.2  
Stwierdzenie quorum  
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził już na wstępie, że zgodnie z listą obecności w 

obradach uczestniczy 14 radnych, nieobecni radni to:   

- Piotr Lesiński 

                                                                                                                      - załącznik Nr 1-  

 

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

Gminy w okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - odczytała treść pism  

- 20.01.2015 wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w sprawie 

przebudowy drogi powiatowej nr 2778D Wojanów - Trzcińsko w km 4+ 800 do 7 + 771 w 

zakresie rzeczowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej.  

 

                                                                                                                         - załącznik Nr 2-  

- 31.12.2014roku wpłynęło pismo od Wojciecha Skalanego w sprawie wykonania oświetlenia 

ul. Świerczewskiego ( droga do szpitala) na istniejących słupach lub założenia oświetlenia 

alternatywnego np.: lamp hybrydowych  

                                                                                                                           - załącznik Nr 3- 

Otwarcie dyskusji 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - odnośnie pisma, które Wicestarosta nam przedłożył nie 

zgadzam się w 3 kwestiach i proszę Wójta o podjęcie działań w tym zakresie. Pierwsza 

sprawa to nieprawdą jest, co pisze kolejny Wicestarosta w treści pisma wyjaśnia, że prace 

związane z remontem kapitalnym dróg powiatowych realizowane są na podstawie 

zatwierdzonego przez Radę Powiatu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego to nie jest to 

prawdą gdyż zeszłego roku wykonano trzy drogi. Jedna to nieszczęsny łącznik między 

Ścięgnami a Karpaczem i dwie które nigdy nie były ujęte w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym a jednak przed zakończeniem kadencji zostały wyremontowane. Drugi zapis 

to „Także wnioskowana w piśmie droga powiatowa nr 2778D w odcinku przez Łomnicę, 

Wojanów absolutnie nie dotyczy tego, co jest tam zapisane dot: to odcinka do granicy 

administracyjnej Wojanów- Trzcińsko, bo o tym odcinku się mówi Trzecia sprawa to jak 

mam uważać ostatni zapis Wicestarosty „ mając na uwadze, w przypadku otrzymania dotacji 

z budżetu państwa prosimy o dalszą współpracę w zakresie realizacji i współfinansowania 

zadania. Czy panowie w powiecie nie wiedzą, że my już współfinansowaliśmy poprzez 

uchwałę podejmującą wykonanie projektu na te odcinki? 

Radny Dariusz Podkański - należy dodać, że zakres robót określony dokumentacją zakłada 

wykonanie robót dodatkowych, co zwiększa koszt realizacji. O co tu chodzi czy my musimy 

jeszcze dokładać? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jest to odpowiedz Wicestarosty na nasze pismo i nie wiem, 

co rozumieć przez słowa Wicestarosty po prostu nie mam pojęcia. Dla mnie zakres dotyczący 

prac dodatkowych ponad projekt, który wykonaliśmy za własne pieniądze i jako gmina 

przekazaliśmy. Będę dyskutował w tej sprawie i nie tylko, bo również nieprawidłowej 

informacji odnośnie drogi w Komarnie, ponieważ to my budowaliśmy ją za własne pieniądze 

a powiat w oparciu o ciężką walkę, którą wykonałem w 2013roku tylko cząstkowo ją 

wyremontował popowodziowo. Jest to kolejne przekłamanie. Powoływali się na budowę dróg 

Radomierz- Komarno, Janowice- Mniszków, które te drogi po 10 latach nadają się do 

kolejnego gruntownego remontu i przebudowy.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - myślę, że pismo od Wójta skierowane do 

Starosty rada gminy otrzyma do wiadomości.  

 

Ad.5 Informacja o podjętych uchwałach na III sesji Rady Gminy. 



3 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - odczytała informację o podjętych 

uchwałach na III sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gminy na III sesji Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich podjęła 5 uchwał 

 

                                                                                                                           - załącznik Nr 4- 

 

Ad.4 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski- przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym od dnia 30 grudnia 2014 r. do dnia 21 stycznia 2015 r. Krótki okres pracy: 14 

dni roboczych, przełom roku- w tym czasie sporo sprawozdań itp. formalnych dokumentów 

podsumowujących. 

Pomoc społeczna: 

odbyła się ogólnopolska akcja liczenia bezdomnych: w nocy 20/21 stycznia br: brak takich 

osób w gminie.Formalnie 8 osób przebywa na terenie gminy bez meldunku w dowodzie 

osobistym. Uruchomiony został nowy program PUP: Integracja i Aktywizacja, ok. ¼ etatu+ 

intensywne szkolenie przez 2 miesiące: na próbę zgłosiliśmy 2 osoby (raczej nie jest to 

atrakcyjny program: duży udział własny gminy i bardzo angażujący dla uczestników) 

Kadry: 

Odbył się II nabór na stanowisko skarbnika gminy; w międzyczasie ustanowiono zastępcę 

skarbnika w ramach zmiany umowy o pracę w osobie p. E. Szekszteło; ostatecznie po II 

naborze znaleziony został kandydat, który wysokiej radzie został przedstawiony. Myślę, że 

dzisiaj zgodnie z punktami obradowania wysokiej radzie kandydat przedstawi swoje cv.  
Sprawy środowiskowe i zagospodarowanie przestrzenne: 

Wydana została decyzja starosty w wyniku wcześniej przeprowadzonego operatu na 

korzystanie z wody rzeki Bóbr odnosi się to do odprowadzania wód z oczyszczalni ścieków w 

Janowicach Wielkich. Decyzja ta wydana jest na 10 lat. 

 Odnośnie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy: jesteśmy po kolejnym wyłożeniu; wpłynęły 3 uwagi i ze stanowiskiem wójta, jako 

zasługujące na uwzględnienie zostały przekazane do RDOŚ mam nadzieje, że termin 

zakończenia procedury: luty 2015 r. Trwają procedury z kolejnymi planami rozbudowy firmy 

Dr. Schneider. Trwa również procedura pozwoleń na budowę dla firmy Thom Polska.  

Promocja i sport: Podpisaliśmy porozumienie z powiatem na kolejny rok wspólnej promocji 

turystycznej w oparciu o zeszłoroczne rozmowy i negocjacje. Tegoroczna najniższa składka 

tj: 5 tys. zł. Takie składki płacą 4 gminy min. i my. Najbogatsze płacą po 100 tys.zł ( Jelenia 

Góra, Karpacz, Szklarska, Kowary (w zeszłym roku 2, 5 tys. zł). Kwota ta ujęta jest w 

budżecie gminy na rok 2015r. Ogłosiliśmy konkurs na realizację zadań publicznych: piłka 

nożna i siatkówka tak, jak co roku dla dzieci i młodzieży, termin składania ofert do 3 lutego 

br. Odbyła się impreza w ramach WOŚP, od kilkunastu lat w Gminnym Zespole Szkół w 

Janowicach Wielkich. Kwota wyrównana zebranych pieniążków jak w zeszłym roku. W tym 

też okresie wystawiliśmy gminną szopka noworoczna z udziałem urzędników w tym roku 

zbieraliśmy fundusze na GZS. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Kwota zebrana to 

ponad 2700, 00 zł kwota wyrównana zebranych pieniążków jak w zeszłym roku. Bardzo 

serdecznie dziękuję radnym, którzy wzięli czynny udział w przedstawieniu.( Podziękowania 

otrzymali radni: A. Kozak, I. Niedźwiedzińska, P. Pawłowicz, J. Wasiak - Poniatowski). Te 

wspólne występy mają bardzo dobry odzew społeczeństwa ludzie chcą przychodzić i mam 

nadzieje, że te pieniążki zostaną wykorzystane na niezbędny cel, bo potrzeb i problemów jest 

wiele.  Sprawy gospodarcze: zlecono opracowanie w innej, szerzej dostępnej technologii 

projekt murów przy rzece Bóbr w Trzcińsku. Jest to jedno z zadań, które na drugim miejscu 
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pisaliśmy we wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na rok 

2015r. Finalnie została  

W wytyczona droga do gospodarstwa sołtysa Brudzińskich w Miedziance:, jako element 

porządkowania przestrzeni w tej miejscowości. Miało miejsce jeden ostry atak zimy tzn. 

długotrwały, średniointensywny opad (liczne uwagi mieszkańców, wykonawca w trybie 

natychmiastowym zmienił jednego pracownika) Na przestrzeni ostatnich tygodni 

uzupełnianie przez powiat wykruszeń w nawierzchni drogowej na trasie Radomierz-Kowary 

oraz Bobrów- Janowice. Zniszczona wiata przystankowa w górnym Radomierzu w wyniku 

wypadku: czekamy na sądowe ustalenie sprawcy, aby ubezpieczyciel zgodził się zapłacić  

W Urzędzie trwa remont Sali USC, która wymagała już od dawna odświeżenia (malowanie 

ścian, grzejników, stolarki okiennej wymiana wykładziny)  

Inne: Na zaproszenie janowickiego Urzędu Gminy odwiedziła naszą gminę delegacja 

samorządowców z Radla (koło Liberca) w osobach Pana Miroslava Šikoli - Wójta oraz Pana 

Pavla Brandy - Zastępcy Wójta wraz z przedstawicielem Euroregionu Nysa Panem 

Andrzejem Piętką. Rozmawiano o możliwościach wspólnych projektów finansowanych z 

Unii Europejskiej. Pokazaliśmy gościom gminę, opowiedzieliśmy o naszych potrzebach, 

posłuchaliśmy o oczekiwaniach gości czeskich.  

Trwa kontrola RIO do 20.03.br w związku z tym zmiana siedziby Biura RG, przepraszamy. 

Wizyty:   ZGK, LGD z udziałem nowych wójtów i burmistrzów,  o0dbył się też pierwszy 

konwent  wójtów z terenu jeleniogórskiego, spotkania noworoczne powiatu jeleniogórskiego , 

spotkanie noworoczne  z kierownikami  gminnych jednostek organizacyjnych. Mieszkańcy: 

15 umówionych osób z marszu 7 osób(problemy mieszkańców) Korespondencja: 

wychodzących: 182 pisma, przychodzących.: 245. 
Otwarcie dyskusji  

Pytań i uwag nie stwierdzono 

 

Ad.5 Informacja o podjętych uchwałach na III sesji Rady Gminy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - odczytała informację o podjętych 

uchwałach na III sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gminy na III sesji Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich podjęła 5 uchwał 

 

                                                                                                                           - załącznik Nr 5- 

 

Przerwa  

11;30 - 11;45 

 

6.  Podjęcie uchwał: 

 

Ad.6.1 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - w związku z tym, że na poprzedniej sesji została 

podjęta uchwała odnośnie odwołania dotychczasowego Skarbnika Gminy Janowice Wielkie 

Wójt wnioskuje o powołanie Pana Łukasza Trześniewskiego na skarbnika z dniem 

1.02.2015R.Prezentacji dokona sam kandydat a dodam tylko, Że Pan Łukasz Trześniewski 

spełnia wymagania formalne obowiązujące na ww. stanowisko. Urodził się w 1984 roku, jest 

obywatelem polskim, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne kierunek: ekonomia, 

specjalność: analiza ekonomiczna. Ukończone studnia w 2009roku. Pracował m.in. w 

sektorze finansowym oraz wykonywał prace księgowe, analityczne i związane z 

przygotowywaniem i rozliczaniem projektów na umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz w 

ramach własnej działalności gospodarczej. Przedstawił dokumenty aplikacyjne, z których 
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wynika, że posiada wymaganą, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości. Przedstawił 

oświadczenia potwierdzające: pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni 

praw publicznych, brak prawomocnego skazania  za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwo karne 

skarbowe, brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci 

zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, stan 

zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. Nie ma podstaw do wątpliwości, co do 

nieposzlakowanej opinii kandydata. Z uwagi na wiek kandydata, nie wymaga się od niego 

złożenia oświadczenia lustracyjnego. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały 

jest uzasadnione. 

Kandydat na stanowisko Skarbnika Gminy Łukasz Trześniewski- powiedział, że jest 

mieszkańcem Jeleniej Góry i jak wspomniał już Sekretarz Gminy posiadam wykształcenie 

wyższe Uniwersytet Ekonomiczny Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Kierunek 

Ekonomia, Specjalność - Analiza ekonomiczna. Odnośnie mojego doświadczenia w zakresie 

finansów to pozwolę sobie powiedzieć, że cała kariera zawodowa opiera się zarządzaniem 

finansami analizą kredytową, analizą projektów inwestycyjnych oraz optymalizacją źródeł ich 

finansowania w ramach działalności gospodarczej. Mam wielkie doświadczenie w 

pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego na realizację projektów inwestycyjnych, zarówno 

komercyjnego jak i związanego z funduszami UE. Mam duże doświadczenie w realizacji 

projektów i zarządzania projektami, w tym dofinansowanymi ze środków UE. Ostatni okres z 

3, 5 roku funkcjonowałem w ramach działalności gospodarczej na zlecenie przedsiębiorstw 

oraz innych instytucji gdzie zdobyłem duże doświadczenie z planowaniem, optymalizacją 

oraz doborem źródeł finansowania. A dlaczego zdecydowałem się brać udział w kandydaturze 

na Skarbnika Gminy Janowice Wielkie, bo uważam, że na podstawie mojego doświadczenia i 

mojej wiedzy mógłbym wnieść dobrą współpracę w zarządzaniu finansami i wraz z Wójtem 

wnieść dużo spokoju finansowego dla społeczeństwa gminy.  

Otwarcie dyskusji 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - zapytała odnośnie 3 letniej praktyki w 

księgowości, jaki dokładnie był zakres wykonywania obowiązków i jakiego typu księgowość 

Pan prowadził. 

Pan Łukasz Trześniewski - prowadziłem księgowość uproszczoną i pełną. Odnośnie 

księgowości uproszczonej dla spółek osobowych i dla instytucji działalności gospodarczej. 

Pełna księgowość prowadziłem w spółkach kapitałowych oraz w instytucjach, które są 

zobligowane do pełnej księgowości. 

Jeśli chodzi o zakres obowiązków to zajmowałem się pełną analizą ekonomiczną i analizą 

finansową, która opiera się na pełnej dokumentacji księgowej. Finalnie jest to przygotowanie 

planu i pełnej sprawozdawczości. Jeśli chodzi o działania szczegółowe to przedstawione są 

państwu w doświadczeniach zawodowych. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - cv, które otrzymaliśmy, jako załącznik 

do uchwały nie mogłam znaleźć tej 3 letniej praktyki w księgowości. Prosiłabym o 

przedstawienie szczegółowej informacji, w jakim terminie wykonywał Pan czynności, za 

które potwierdzają praktykę w księgowości, ponieważ ja nie umiałam pozbierać tych trzech 

lat.    

Pan Łukasz Trześniewski - jest to praca w ING Bank Śląski S.A w zakresie 

przygotowywania analiz kredytowych klientów kooperacyjnych, badań sytuacji 

ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rekomendowanie przedsięwzięć do finansowania 

przez bank. Następny okres jest trudno policzalny, ale jest to współpraca z wieloma 

przedsiębiorstwami. Przykładając się do tego sądzę, że dla Pani jestem w stanie przygotować 
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w miarę szczegółowe sprawozdanie, w jakich okresach pracowałem z poszczególnymi 

spółkami. 

Radny Stanisław Tatarzyn - czy był i czy jest Pan nadal prezesem Ruchu Społecznego Siła 

Mieszkańców, bo chodzi mi o to czy obowiązki skarbnika na funkcję, którą Pan pełni 

społecznie nie będzie kolidowała. Czytałem zakres programowy tego ruchu i zawierają takie 

punkty, że mogą kolidować z pełnieniem funkcji skarbnika w gminie. 

Pan Łukasz Trześniewski - tak jestem nadal. Stanowisko skarbnika nie będzie kolidowało 

mi w żadnych funkcjach. Deklaruje i jestem przekonany, że działalność w tych dwóch 

sprawach nie ma najmniejszego wpływu jedno na drugie. Działalność skarbnika jest 

działalnością urzędniczą a funkcja prezesowania jest działalnością społeczną. Program 

wyborczy był przygotowywany i realizowany przez osoby, którzy te wybory wygrali. Myśmy 

te wybory przegrali i siłą rzeczy przez następny okres nawet techniczna wizja jest 

nieaktualna.    

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - podzielam te przedstawione wątpliwości, bo w tym 

cv, które Pan przedłożył nie wynika jednoznacznie tą praktykę tego nie widać. Ustawa o 

rachunkowość dość precyzyjnie definiuje, co to jest, w jakim wymiarze czasu pracy na czas 

umowy w przypadku zatrudnienia albo prowadzenia działalności, jakie rzeczy trzeba 

wykonywać. Dla mnie osobiście są słabe podstawy żeby podjąć jednoznaczne decyzje czy 

Pan spełnia te wymogi formalne, ponieważ te przedstawione dokumenty są niewystarczające. 

Sprawdziłem przed chwilą i wiem, że prowadzi Pan działalność gospodarczą ona jest 

aktywna. Co Pan planuje w przyszłości gdyby rada zadecydowałaby o powołaniu na to 

stanowiska skarbnika?  

Pan Łukasz Trześniewski - obejmując stanowisko skarbnika liczę się z tym, że muszę 

zlikwidować bądź zawiesić działalność bądź też przekazać podwykonawcy. Ja w miarę 

wolnego czasu mógłbym wykonywać jedynie zlecenia. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - powiedział Pan, że będzie się starał w ramach innego 

układu też realizować pewne zadania już rozpoczęte. Pytanie czy to nie będzie kolidowało z 

obowiązkami, które tu Pan będzie miał. 

Pan Łukasz Trześniewski - przygotowując się do kandydatury starałem się pozamykać 

podjęte zadania i z całym zaangażowaniem skupić się nad przyszłą pracą. Nadmienił też, że o 

ile praca na stanowisku skarbnika będzie ustabilizowana poukładana to podejmie działania 

dodatkowo na zlecenie o ile nie to działania takie nie będą podejmowane. Jeśli chodzi o 

jakikolwiek konflikt to nie może wystąpić, ponieważ spółki, z którymi współpracuje są poza 

powiatu jeleniogórskiego i nie mają żadnego powiązania z gminą Janowice Wielkie. 

Radny Radosław Czaja - pytanie do Wójta. Jeżeli powołamy Pana na skarbnika jak będzie 

wyglądało jego honorarium za wykonywaną prace czy zostanie na poziomie poprzedniego 

czy zamierza wprowadzić Pan jakieś zmiany.  Drugie pytanie jak długo może funkcjonować 

gmina w osobie pełniąca obowiązki. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odnośnie pytania drugiego to powiem, że dopóki organ 

nadzorczy nie przyłoży ręki i powie, że tak nie powinno być. Z mojego punktu widzenia nie 

może być ani dnia dłużej i przedstawiona kandydatura Państwu i przeprowadzonych procedur 

naboru wskazuje na to, że też się nie znamy. Tak też było z poprzednim skarbnikiem, którego 

na poprzedniej sesji odwoływaliście nie znaliśmy się z jego osobą udało się i funkcjonowało 

to fajnie. Z mojego punktu widzenia przedstawiona przeze mnie dzisiejsza kandydatura 

najlepiej rokuje, że pozwoli mi dalej w dobrym kierunku poprowadzić tą gminę i realizować 

również wezwania, które wy, jako rada przede mną stawiacie. Jeżeli chodzi o finanse to na 

pewno nie będzie poziom wyższy wiadomo jest, że negocjacje finansowe miały miejsce. 

Porozumieliśmy się do kwestii odrobinę niższej niż poprzedni skarbnik. Pytanie czy to zagra? 

Nie ukrywam, że w rozmowach niełatwych w pierwszym dniu i naborze po bardzo szeroko 

wysłanych cv, z którego mogliśmy zaczerpnąć kandydatów na skarbnika dla mnie, jako osoby 
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kierującym urzędem na chwile obecną przedstawiony kandydat jest najlepiej rokującym i jest 

osobą, z którą mam nadzieję będę dalej pozytywnie układać finanse gminy i dalej realizować 

jej wymagania. Natomiast, jeśli coś nie wychodzi to rozwiązujemy stosunek pracy takie 

ryzyko wam jest dzisiaj przedkładane ja też mam świadomość tego ryzyka jak również ta 

osoba, o której dziś rozmawiacie.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - jak wynika z wypowiedzi to było wielu kandydatów 

a Pan Trześniewski uzyskał najwyższy wynik w testach czy też rozmowach.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Pan Trześniewski też nie wziął udziału w teście z uwagi na 

to, że w dniu pisania testów przyszedł i powiedział, że z uwagi na prowadzona działalność 

gospodarczą on rezygnuje. Ale po całości przeprowadziliśmy długą rozmowę z kandydatem i 

po całości osób, które brały udział w testach ( 3 osoby) omówiliśmy w obecności Pana 

Sekretarza i Pani E. Szekszteło. Odnośnie procedury naborowej na stanowiska skarbnika to 

nie jest przewidzianą formułą prawną to ja zrobiłem tą procedurę z uwagi na to, że chciałem 

te osoby poznawać ( 3 osoby przystępujące do testów nie zostały przeze mnie wybrane) 

Chciałbym żebyście mieli świadomość jednej rzeczy nawet gdybym miał orła, który zrobiłby 

mi wszystko idealnie w teście a nie umiałbym się z nim dogadać i wejść na pewne poziomy 

rozumowania przekazywania informacji, rad to bym w to nie wchodził. Ja szukam osoby 

komunikatywnej i szanującej harmonogram określonych celów szybkiej adaptacji 

funkcjonowania szukać rozwiązań i takiego państwu przedstawiam.  Jak państwu wiadomo 

przeżyłem skarbnika, z którym nikt nie umiał się porozumieć i wiem jak się pracuje w takich 

realiach? Przeżyłem też skarbnika, który był osobą otwartą umiał rozmawiać umiał 

przekazywać informację i szukać rozwiązań. Natomiast czy przedstawiona osoba podkreślam 

czy to za funkcjonuje dowiemy się na przestrzeni miesiąca - dwóch - trzech miesięcy. Nie 

zdarzy się już taki drugi, jaki mieliśmy przyjemność współpracować. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że funkcja skarbnika w 

gminie jest bardzo ważną funkcją. Decyzja, która dziś przed nami stoi jest to też decyzja 

bardzo ważna. Chciałbym zapytać odnośnie działalności gospodarczej, o której Pan mówi, że 

swoje działania przeniesie do innych spółek i tam będzie Pan kontynuował w ramach innych 

spółek.  

Pan Łukasz Trześniewski - nie. Działalność gospodarcza prowadzona będzie przez inne 

osoby. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział Pan na wstępie, że w chwili 

wygospodarowania wolnego czasu będzie Pan wykonywał prace na zlecenie.   Jak Pan sobie 

wyobraża pracę w spółkach i przedsiębiorstwach?  

Pan Łukasz Trześniewski -  tak jak już nadmieniałem, że o ile praca na stanowisku 

skarbnika będzie ustabilizowana poukładana to podejmie działania dodatkowo na zlecenie o 

ile nie to działania takie nie będą podejmowane. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - pytania rodzą mi się w oparciu o ustawę 

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne. Art.6 pkt.4 mówi, że osoby, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, 

o których mowa w tych przepisach, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny 

rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być 

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to 

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i 

zakresie gospodarstwa rodzinnego. W tym przypadku może Pan być skarbnikiem albo 

prowadzić działalność gospodarczą. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie ograniczajmy gro osób ma umowę o dzieło (Wójtowie, 

Skarbnikowie) prowadzą masę szkoleń. Absolutnie nie pozwolę kandydatowi zajmować się 

innymi rzeczami, bo na tym stanowisku będzie miał do ogarnięcia kawał ciężkiej roboty. 

Powiem jedno wystarczy zobaczyć po oświadczeniach majątkowych Wójtów, Burmistrzów< 
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Skarbników jak potężne dochody potrafią generować z prac umów cywilnych umów o dzieło 

również szkoleniowych i doradczych. Nie zamykajmy wszystkiego w ramach umowy o pracę 

od 8: 00 do 16:00.Wyraźnie kandydat powiedział, że zamyka działalność gospodarczą i takie 

są nasze ustalenia, jeżeli tak zadecydujecie. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - przysłuchuje się tym rozmową i wypowiedzią kandydata 

stwierdzam jednoznacznie, że to, co Wójt powiedział, że nie ma żadnego prawa, który zabroni 

pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę wykonywać cokolwiek w ramach 

prywatnego czasu. Ograniczanie swobody w ramach umów cywilno prawnych nie może 

kolidować na zatrudnienie tego Pana. Wójt wspomniał, że najbliższe miesiące pokażą czy 

kandydat w osobie Pana Łukasza Trześniewskiego czy będzie się sprawdzał na stanowisku 

czy nie za dużo czasu poświeci na dodatkowe umowy a nie będzie wywiązywał się z 

nałożonej na niego obowiązków. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - nawiązując do wypowiedzi radnej Niedźwiedzińskiej 

jest kwestia art. 18 tejże ustawy, który mówi, że pracownik samorządowy nie może 

wykonywać zajęć, które powstawałyby sprzeczności z jego obowiązkiem albo mogłyby 

wywoływać podejrzenie jego stronniczość lub interesowność. Pytanie czy zatrudnienie 

przewidywane jest w pełnym wymiarze godzin pracy.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ten temat jeszcze jest do rozmowy. Nikt mi nie narzuca 

obowiązku zatrudnienia skarbnika w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - co może decydować, że pracownik może być 

zatrudniony w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy na tak ważnej funkcji w 

urzędzie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - miejcie świadomość, że za funkcjonowanie i działanie 

Urzędu odpowiada Wójt, Burmistrz bądź Prezydent. Nie wiem czy zasadnym jest żebyśmy 

dzisiaj rozmawiali czy to będzie 10/10 czy 3/5 czy ileś tam % etatu. Ja mam do wykonania 

pewne zadania Skarbnik też ma do wykonania pewne zadania i nie wiem czy jest zasadność 

decydować na posiedzeniu rady. Przedstawiacie mnie, jako władzę wykonawczą do realizacji 

tego, co podejmujecie w ramach uchwał. Natomiast podczas poprzedniej kadencji już 

mówiłem, że to ja odpowiadam swoim stanowiskiem swoim imieniem i nazwiskiem przed 

wyborcami za funkcjonowanie urzędu. Jak ja ten urząd poukładam i w jakiej formie i w jakiej 

ilości etatów i jak zwanych etatów czy w jakiej formule prawnej i rozłożenia obowiązków to 

jest tylko i wyłącznie moja odpowiedzialność?  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - rozszerzając temat zwrócę się do Pana Mecenasa, bo 

jak pamiętam z pierwszego posiedzenia rady była kwestia dodatkowych działalności 

prowadzonych przez radnych i to samo dotyczy w tym momencie takiej funkcji Pan Mecenas 

wspomniał, że jest to bardzo restrykcyjnie traktowane ta dodatkowa działalność. Należy 

dążyć do tego żeby nie było żadnych wątpliwości, ze ta dodatkowa praca będzie mogła w 

jakiś sposób rzutować na pełnione obowiązki. Proszę o precyzyjna odpowiedź czy my, jako 

rada możemy faktycznie podejmować taka uchwałę posiadając nie pełne informacje 

dotyczące wymogu formalnego związane z praktyką. Co w takiej sytuacji, bo de facto nie 

mamy takiej informacji, bo to, co jest wzbudza wątpliwości u części radnych i proszę o 

wyjaśnienie jak w takiej sytuacji powinniśmy się zachować?  

Mecenas Janusz Konkol- kwestia jest taka, że gmina funkcjonuje na granicy prawa. Ustawa 

nie przewiduje stanowiska jak zastępca skarbnika. Naciągając rozumienie prawa uznaliśmy, 

że do takiej czynności technicznej( prowadzenie księgowości, przelewy itd.) może za 

funkcjonować stanowisko zastępcy skarbnika. Natomiast gdyby doszło do zawarcia umów, 

które pociągałyby duże skutki materialne to powstałby problem i wątpię czy 

zaakceptowałbym, jako osoba nadzorująca, ponieważ każdą umowę ze strony Gminy 

podpisuje Wójt i Skarbnik Gminy. Ja jestem zatrudniony w gminie nie, jako pracownik, ale 

funkcję, jaką pełnię ma duży wpływ na całość sprawy. O ile zwróci się do mnie o porady 
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prawnicze Firma Dr. Schneidera również udzielę pomocy prawnej. To jest kwestia czy 

występuje kolizja rzeczywiście z wykonywaną funkcją a funkcją skarbnika. Pojęcie praktyki 

księgowej jest bardzo obszerne, bo, np.; jeżeli ktoś przez 3 lata będzie wypisywał faktury w 

komputerze i przedstawi świadectwo pracy, że był zatrudniony w dziale księgowości to 

uważam, że zgodnie ze świadectwem praktykę taką posiada to, że ta praktyka nie daje żadnej 

wiedzy to jest już inna sprawa. Ustawodawca pod pojęciem praktyki w księgowości miał na 

myśli wiedzę praktycznie zgromadzoną według zadań zawodowych, która ta wiedza pozwoli 

na optymalne realizowanie funkcję skarbnika, bo zakres tych zadań dotyczy nie tylko 

księgowości. zakres ma znacznie szerszy. Uważam, że pod pojęciem praktyki księgowej 

chodzi o tego typu wiedzę praktyczną, która umożliwi analizowanie tego, co jest i ustalanie 

tego, co ma być bieżące nadzorowanie i kierowanie praca w księgowości. Patrząc z tego 

punktu widzenia to praktyka, którą przedstawił Pan Łukasz Trześniewski ma większe 

zastosowanie przy funkcji skarbnika niż praktyka, która mogłaby być formalnie pracą w 

księgowości, ale niedająca tego obrazu.  W mojej ocenie to, co przedstawił kandydat można 

ocenić, jako praktyka w księgowości i jest to praktyka związana z korzystania zasobów i 

analiz księgowości. Dlatego uwzględniając te wszystkie okoliczności w mojej ocenie można 

przyjąć, jako odbytą pełną praktykę w księgowości w rozumieniu ustawy tak jak ja ją 

rozumie.   

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - Pan mecenas wspomniał o finansach publicznych a 

tak definiuje praktykę ustawa o rachunkowości, która konkretnie wskazuje, jakie rzeczy 

determinują czy decydują czy ktoś ma tą praktykę czy nie ma tej praktyki. Trudno oczekiwać, 

że ustawa o finansach publicznych będzie jednoznacznie definiować, bo ta praktyka w 

księgowości może nie dotyczyć finansów publicznych tylko może być logowana, jako 

praktyka prowadzona w podmiotach gospodarczych.   

Mecenas Janusz Konkol - ustawodawca z zasady przedstawia wymagania niezbędne do 

zajmowania stanowiska, do co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości w rozumieniu 

przepisów. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - co będzie, jeżeli Wojewoda zastosuje 

bardzo zawężającą definicję tej praktyki i odżuci uchwałę i jak to się będzie miało do decyzji, 

które zostaną podjęte przez urzędującego skarbnika od momentu powołania. 

Mecenas Janusz Konkol - uchylenie uchwały, jako samo od siebie niweczy czynności 

dokonywana przez osobę powołana w ramach tej uchwały. Nadzór może uchylić każdą 

uchwałę, ale to, co jest teraz obecnie niedopuszczalne.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - pytanie do Pana Wójta - jak długo może 

być utrzymywany taki stan? Chodzi mi tu szczególnie o pełnienie funkcji po. 

Mecenas Janusz Konkol - do momentu, kiedy organ nadzorczy się nie zainteresuje. W 

obecnej chwili jest to sytuacja awaryjna, która może dotyczyć tylko spraw technicznych 

dotyczących działalności gminy. Nie ukrywam, że ja, w jakiej tam wierze coraz większym 

niepokojem patrzę na ten upływający czas bez skarbnika.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - co innego dotyczy pytania jak długo a co innego jest czy jest 

to zgodnie z przepisami prawa. Był przypadek w Polsce gdzie Wojewoda powiedział, że jest 

wbrew prawu. To nie jest funkcjonowanie zgodnie z prawem. 

Radny Dariusz Podkański - poprzedniego skarbnika też przyjmowaliśmy i też była wielka 

niewiadoma. Uważam, że nie ma sensu debatować tylko dać szansę i zobaczymy po 2-3 

miesiącach czy kandydat się sprawdzi.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - kilku radnych zgłasza cały czas problem 

z tym, ze Pan nie wykazał tej pracy w księgowości. Kiedy przyjmowaliśmy Pana Barana w 

uzasadnieniu uchwały było, że legitymuje się świadectwem pracy potwierdzającym, co najmniej 

6-letnią praktykę w księgowości i wymienione były firmy gdzie, od kiedy, do kiedy w księgowości 

pracował? Zgodzę się z Panem Mecenasem, że ustawa o finansach publicznych absolutnie nie ma 
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zapisanego, co to jest praktyka w księgowości, ale jak radny Wasiak Poniatowski zauważył ustawa o 

księgowości chyba jednak jest i myślę, że tam gdzie jest to sprecyzowane jest wyraźnie napisane, że 

za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie na podstawie stosunku pracy zawartej z 

przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych umowy 

z spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – następujących 

czynności: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, 

ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; lub wycena 

aktywów i pasywów oraz Ustalanie wyniku finansowego; lub sporządzanie sprawozdań 

finansowych; lub badanie sprawozdań finansowego, pod nadzorem biegłego rewidenta. 

Praktyka rachunkowości sprowadza się do wykonywania czynności związanych z księgami 

rachunkowymi za tym nie samodzielne prowadzenie podatkowych księg. przychodów i 

rozchodów czy rozliczenie ewidencji podatkowych w ramach pracy w biurze rachunkowym.  

To jest rodzaj wykonywanej czynności a nie nazwa stanowiska w ramach, którego były one 

wykonywane. To stanowi kryterium oceny spełnienia odpowiednich kwalifikacji 

zawodowych na skarbnika gminy. Ja nie miałbym żadnych problemów gdyby Pan wpisał w 

ING Bank prowadzenie księgowości a wpisał Pan doradca analityk Klienta Korporacyjnego. 

Ja jestem pełny obaw, że o ile do poprzedniego skarbnika był zarzut, że ma średnie 

wykształcenie, ale w zamian miał dłuższą praktykę. Mam pytanie czy Pan jest w stanie złożyć 

nam taką umowę o pracę, że na podstawie stosunku pracy wykonywał Pan te czynności. 

Pan Łukasz Trześniewski - niestety nie. Wykonywałem prace w ramach moich usług - 

działalności gospodarczej dla moich klientów.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - praktyki na podstawie umowy o pracę nie 

może nam Pan przedstawić.  

Pan Łukasz Trześniewski - odnośnie doświadczeń złożyłem oświadczenie w związku z 

naborem na stanowisko skarbnika Gminy, które składa się z kilku elementów wynikające z 

obsługi własnej działalności gospodarczej tj: planowanie poziomu przychodów, dobór 

optymalnych metod opodatkowania, planowanie i kontrola przepływów finansowych w 

działalności bieżącej i inwestycyjnej, przyporządkowanie i rozliczanie przychodów w ramach 

odpowiednich grup, przygotowanie wieloletnich prognoz i planów finansowych jak również 

wynikające z usług związanych z obsługą finansową i analityczną podmiotów zewnętrznych: 

przygotowywanie sprawozdań finansowych: pełnych i uproszczonych dla podmiotów o różnej 

formie prawnej( osób prywatnych oraz osób fizycznych) analiza sprawozdań finansowych, 

prognozowanie źródeł i poziomu przychodów i kosztów oraz Przepływów finansowych w 

krótkim i długim horyzoncie czasowym, przygotowywanie, rozliczenie i raportowanie z 

wykonania budżetów, przygotowywanie i aktualizacja wieloletnich planów finansowych, 

analiza wskaźnikowa, optymalizacja źródeł finansowania działalności oraz projektów 

inwestycyjnych, przygotowywanie biznes planów i studiów wykonalności, przygotowywanie 

i rozliczenie wniosków o dotacje UE, analizy efektywności inwestycyjnej. Ponadto uznałem 

za zasadne współpracę z instytucjami publicznymi tj: współpraca z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przygotowywanie i rozliczanie budżetów w 

oparciu o kryteria narzucone przez instytucję publiczną. Wynikające z pracy w ECO Jelenia 

Góra Sp. z o.o. Realizacja działań w oparciu o przepisy prawa oraz standardy obowiązujące 

jednostkę( przedsiębiorstwo komunalne) oraz realizacja działań w oparciu o Prawo Zamówień 

Publicznych. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - powiedział Pan, że sporządzał Pan 

sprawozdania finansowe. Czy to były sprawozdania finansowe projektów czy to były 

sprawozdania finansowe z całości działalności?  

Pan Łukasz Trześniewski - były to przygotowania jedne i drugie a w szczególności 

sprawozdania ze spółek.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – jeżeli nie ma pytań i uwag w dyskusji 

przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą oznajmił, że w czasie głosowania na sali 

obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 14 radnych, 7 głosów „za”(D. Podkański, R. Sobolewski, R. Łącki, I. 

Niedźwiedzińska, J. Popławski, St. Tadrak, A. Skotarek, 7głosów „ przeciw” ( S. 

Przedwojewska, J. Wasiak Poniatowski, P. Gołębski, R. Czaja, St. Tatarzyn, P. Pawłowicz, A. 

Kozak, głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

Wobec powyższego uchwał nie została przyjęta.  

Pan Łukasz Trześniewski - podziękował i opuścił salę obrad. 

 

 

Ad. 6.2.  W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - w związku z wieloma niejasnościami poprosiłem o 

przybycie na dzisiejszą sesję byłego skarbnika Gminy Pana Marcina Barana, który przedstawi 

i wyjaśni wszystkie wątpliwości i odpowie na pytanie, które wystąpiły na Komisji Budżetu i 

Infrastruktury Komunalnej. 

Mecenas Janusz Konkol - uchwała przedmiotowa jest uchwała nie typową. O tej uchwale 

mówi art. 24 ust.5 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

gdzie Rada gminy zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 2. albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli one zostały sporządzone nie 

zgodnie z przepisami. W przypadku odmowy zatwierdzenia taryfy rada ma obowiązek 

sporządzić uzasadnienie tej uchwały, w której to uzasadnienie powinno być wskazane 

przepisy, które zostały naruszone.  Dodam tylko, ze w przypadku nie podjęcia uchwały 

projekt taryfy staje się taryfą w ciągu 14 dni. 

Marcin Baran- - odczytał projekt uchwały w raz z autopoprawkami w sprawie 

przedmiotowej nadmieniając, że składa się on z krótkiej opisów ki wraz z uzasadnieniem i 

dość obszernym wnioskiem. Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sytuacjach nie 

zrozumiałych bądź zawiłych.  

 

                                                                                                                       - załącznik Nr 5- 

 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na komisji padło pytanie odnośnie tab. D. 

Marcin Baran- mamy kilka osób zatrudnionych w gospodarce wodno- ściekowej część 

pracowników dopisani są wyłącznie do wody a mamy też pracowników, którzy dopisani są i 

do wody i do ścieków. Jeżeli chodzi o wodę poziom jest niezmienny. Taryfy ustalane są w 

oparciu o wydatki roku poprzedzającego. Obsługa kanalizacji jest to obsługa oczyszczalni i 

musieliśmy w 2014 roku więcej zapłacić za pracowników z Urzędu Pracy, ponieważ mniej 

otrzymujemy pieniędzy na programy prac interwencyjnych.                                                                                                                        

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski- 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

19.01.Br.Komisja w wyniku głosowania jawnego zaopiniowała głosy „za” nie wystąpiły 2 

głosy „wstrzymuję się” ( A. Kozak, P. Gołębski) i 6 głosów „ przeciw ‘‘ ( A. Skotarek, I. 

Niedźwiedzińska, R. Sobolewski, S. Przedwojewska, J. Popławski, St. Tadrak)   

Otwarcie dyskusji 

Radny Dariusz Podkański - co to jest za korzystaniem ze środowiska 23 tys.zł. 

Marcin Baran - jest to opłata za oczyszczalnie, co rocznie na tym poziomie ta opłata się 

utrzymuje, ale jest ona uzależniona od ilości przerobionych ścieków. Na pocieszenie powiem, 
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że część tych pieniędzy wraca do Gminy. Gmina też płaci za wodę podziemną za wszystko, 

co ciągniemy ze środowiska.  

Radny Radosław Czaja - tabela D. Odprowadzanie ścieków do obcych urządzeń 127 663, 51 

czy to dotyczy Komarna. 

Marcin Baran - tak jest to Komarno obliczona po prawdziwej ilości metrów, ale po stawce 

wyjściowej. My twardo tej wersji się trzymamy.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - jak ma się ilość ścieków oddanych na 

Komarnie do ilości ścieków do zafakturowanych od mieszkańców.  

Marcin Baran - jest to 50 % jesteśmy w normie przepisowej. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - przedstawiła dane wydane przez Izby Gospodarki 

„Wodociągi Polskie” ceny metra
3
 wody, ścieków i opady wody gruntowej i w Leśnej jest 

stawka 3, 28 za wodę 5, 27 brutto za ścieki bez opłaty abonamentowej w Legnicy 4, 36 woda, 

5, 12 ścieki, 9, 26 opłata abonamentowa, Bolesławiec 3, 47 woda, 6, 46 ścieki bez opłaty 

abonamentowej. Ostatnio na komisji któryś z radnych zakwestionował, dlaczego jest tak 

bardzo znacząca jest podwyżka ścieków i wobec tego chciałam się zapytać jak się to ma ta 

podwyżka wody i ścieków do objaśnienia do budżetu gminy na rok 2015 dla celów 

opracowania budżetu gminy na rok 2015 przyjmuje się prognozowany wzrost ceny towarów i 

usług konsumpcyjnych w roku 2015 wyniesie 1,2%. Natomiast podwyżka do roku 

poprzedniego to jest 3, 4% wody i 4, 8% ścieków. Nasza gmina jest jedną z przodujących 

gmin z opłatnością za ścieki.Czym moze4my to uzasadnić?  

Marcin Baran - pierwsza rzecz to w ubiegłym roku nie była podnoszona cena za wodę jak 

również za ścieki inflacja za ubiegły rok wynosiła 1,2%. W tym 1, 8% tj:, 3 %. Ale stawek 

wody i ścieków nie ustala się na poziomie wskaźników wzrostu cen inflacji tylko na 

podstawie kosztów poniesionych z działalności w poprzednim okresie. Gdyby na Komarnie 

nie było oddane 24 tys tylko 12 tys. oddane moglibyśmy powiedzieć, że przy planowanym 91 

tys cena mogłaby spaść 1, 2 zł. Ja bym nie porównywał do dużych miast, lecz do podobnych 

gmin w tym: odbiorców i liczebności mieszkańców.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – jeżeli nie ma pytań i uwag w dyskusji 

przeczytał uchwałę i oznajmił, że przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą oznajmił, 

że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 14 radnych, 9 głosów „za”(D. Podkański, St. Tadrak, S. 

Przedwojewska, P. Pawłowicz, P. Gołębski, St. Tatarzyn, J. Wasiak Poniatowski, A. Kozak, 

R. Czaja, głosy „ przeciw” nie wystąpiły 5 głosów ‘’wstrzymuje się’’ R Sobolewski, R. 

Łącki, I. Niedźwiedzińska, J. Popławski, A. Skotarek, 

Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała otrzymała  

Nr IV /13 /2015 

 

Przerwa  11;45- 12;00 

 

ad. 6.3.  Zmiany uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXVIII/197/2013 z 

dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków    

transportowych. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - z uwagi na to, że zmieniana uchwała dotyczyła 
jednego roku tj. 2014 konieczna jest korekta § 1 polegająca na zmianie przepisu dotyczącego 
roku obowiązywania („Podatek od środków transportowych w 2014 r. wynosi rocznie; „), co 
umożliwi obowiązywanie uchwały w roku bieżącym i latach następnych. 
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                                                                                                                                                       załącznik Nr 6 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski- 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

19.01.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego zaopiniowała: 7 głosów „za” głosy 

„wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły ( radny J. Popławski) nie obecny na Sali 

obrad. 

Otwarcie dyskusji   

Pytań i uwag nie stwierdzono 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – jeżeli nie ma pytań i uwag w dyskusji 

przeczytał uchwałę i oznajmił, że przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą oznajmił, 

że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 14 radnych, 14 głosów „za”(D. Podkański, St. Tadrak, S. 

Przedwojewska, P. Pawłowicz, P. Gołębski, St. Tatarzyn, J. Wasiak Poniatowski, A. Kozak, 

R. Czaja, R Sobolewski, R. Łącki, I. Niedźwiedzińska, J. Popławski, A. Skotarek, głosy „ 

przeciw” i głosów ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły. 

Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała otrzymała  

Nr IV /14 /2015 

 

ad.6.4.  

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu  

 sołeckiego w roku budżetowym 2016 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Takie 

uregulowanie ustawowe zawiera art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie, z którym 

rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki, zwany dalej „funduszem”, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, 

podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie 

funduszu w roku budżetowym. Doświadczenia związane z realizacją funduszu sołeckiego w 

latach ubiegłych jednoznacznie wskazują, iż jest to część budżetu niezwykle ważna dla 

mieszkańców gminy, którzy w znaczny sposób angażują się w życie gminy oraz inwestycje 

czy też zakupy realizowane w ramach funduszu. Dodatkowym argumentem przemawiającym 

za funduszem jest fakt odzyskiwania przez gminę od 20% do 40% wydatków ponoszonych w 

jego ramach.  

 

                                                                                                                        załącznik Nr 7 

 

                                                                                                                                                        

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski- 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

19.01.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego zaopiniowała: 8 głosów „za” głosy 

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

Otwarcie dyskusji   

Pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – jeżeli nie ma pytań i uwag w dyskusji 

przeczytał uchwałę i oznajmił, że przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą oznajmił, 

że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 14 radnych, 14 głosów „za”(D. Podkański, St. Tadrak, S. 

Przedwojewska, P. Pawłowicz, P. Gołębski, St. Tatarzyn, J. Wasiak Poniatowski, A. Kozak, 
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R. Czaja, R Sobolewski, R. Łącki, I. Niedźwiedzińska, J. Popławski, A. Skotarek, głosy „ 

przeciw” i głosów ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły. 

Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała otrzymała  

Nr IV /15 /2015 

 

Ad.6.5 

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - przedstawił projekt planu pracy na 

rok 2015 i zwrócił się do radnych Rady Gminy o przyjecie planu bądź też dodania zadań.  

 

 

                                                                                                                              załącznik Nr 8 

Otwarcie dyskusji  

Radna Iwona Niedźwiedzińska po zapoznaniu się z projektem planu pracy uważam, że 

należałoby dokonać zmiany poz. 3. Weryfikacja pracy sołtysów i rad sołeckich w kadencji 

2011-2015 oraz kontrola wydatkowania funduszy sołeckich za rok 2014 r., przenieść na I 

kwartał z uwagi na wybór sołtysów.  Poz.6.Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2014 i 

sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium za rok 2014 oraz 

poz. 7 Analiza stanu zatrudnienia pracowników Gminy Janowice Wielkie. Sposób rekrutacji 

pracowników interwencyjnych gminy Janowice Wielkie przenieść na II kwartał. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - uważam, że bardzo dobrym tematem 

byłoby przeprowadzenie Kontroli gosp. Wodno-ściekowej (w tym szamba, przydomowych 

oczyszczalni), która można byłoby ująć w III kwartale. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - przeprowadzenie kontroli kompostowników o ile nie prze 

KR to dokonać weryfikacji deklaracji pod tym względem przez pracownika Urzędu. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zgłaszam dodatkowy punkt do planu 

pracy komisji odnośnie weryfikacji obsługi prawnej Gminy przez kancelarię w latach 2011-

2015 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - zgłaszam dodatkowy punkt do planu pracy komisji 

odnośnie kontrola gminnego programu usuwania azbestu. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Myślę że o ile Komisja rewizyjna dałaby 

radę wykonać rzetelnie , wszystkie zlecone zadania to możemy je wprowadzić do planu 

pracy, z tym że punkt o kontroli kompostowników pozostawilibyśmy w gestii pracownika 

Urzędu Gminy, który jest za to odpowiedzialny, z tego co wiem takie kontrole wyrywkowo 

przez Urząd są robione przez cały rok, w ramach całej gospodarki odpadami śmieci, 

natomiast reszta kontroli i ich zakres jak najbardziej są zasadne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - wszystkie zgłoszone dodatkowo 

tematy zostały zapisane i zostaną ujęte w planie pracy na rok 2015 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - wobec tego iż dokonaliśmy zmian a 

mianowicie wprowadziliśmy dodatkowo trzy tematy do planu pracy KR oraz przesunęliśmy 

kilka innych kontroli w zakresie czasowym proponuję najpierw przegłosować wszystkie te 

poprawki, które nanieśliśmy a później dopiero projekt uchwały, przystępujemy do głosowania 

- nad poprawkami , w czasie głosowania na sali obecnych było 14 radnych , wszyscy radni 

głosowali za przyjęciem poprawek do planu pracy. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – jeżeli nie ma pytań i uwag w dyskusji 

przeczytał uchwałę i oznajmił, że przystępujemy do głosowania nad ww. uchwałą oznajmił, 

że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 14 radnych W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 14 radnych, 14 głosów „za”(D. Podkański, St. Tadrak, S. 

Przedwojewska, P. Pawłowicz, P. Gołębski, St. Tatarzyn, J. Wasiak Poniatowski, A. Kozak, 
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R. Czaja, R Sobolewski, R. Łącki, I. Niedźwiedzińska, J. Popławski, A. Skotarek, głosy „ 

przeciw” i głosów ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły. 

Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała otrzymała  

Nr IV /16 /2015 

 

Ad.7 /8 

Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Sprawy różne. 

Radny Jan Popławski - powiedział, że otrzymał odpowiedź na złożony wniosek, ale nie jest 

w pełni zadowolony z uwagi na to, że droga szutrowa w górnym Komarnie jest w stanie 

dobrym i nie wymaga interwencyjnej naprawy. Ta droga nie była doprowadzona do 

pierwotnego stanu. Woda płynie na drogę powiatową i ją niszczy.  

Radny Dariusz Podkański - wniosek o postawienie 2 lamp: jedną miedzy sklepem a lipą w 

Trzcińsku a drugą miedzy posesją sołtysa a posesją Pana Jabłońskiego jest tam bardzo 

ciemno. Następ[ny wniosek to firma, która obcinała gałęzie pozostawiła je koło posesji Pana 

Wróbla w Trzcińsku czy jest możliwość zmuszenia ich do uporządkowania terenu. Trzeci 

wniosek to prosiłbym o wzięcie pod uwagę postawienia tablicy ogłoszeń w okolicy przy 

posesji Pana Książka (Nr 98) z uwagi na to, że mieszkańcy z tamtych okolic zwracają się z 

taką prośbą.   

Radny Stanisław Tadrak - wykonywany był mur oporowy przy ul. Partyzantów w 

Janowicach Wielkich czy jest możliwość wystąpienia do firmy wykonującej ta usługę do 

doprowadzenia drogi do pierwotnego stanu. W obecnej chwili jest znacznie więcej dziur i 

można stwierdzić, że jest to najgorsza droga na terenie gminy.  

 

Ad.9 

Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - kolejna sesja będzie zwoływana pod 

koniec lutego br. Głównym tematem będzie sprawozdanie z zadań oświatowych. 

Ad.10. 

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, zapytał, czy ktoś z radnych chciałby 

wnieść poprawki do protokołu z III sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W czasie 

głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. W wyniku przeprowadzenia głosowania 

„za” przyjęciem protokołu było 14 głosów. Głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły. 

Protokół z III Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.11 

Zamknięcie IV sesji Rady Gminy 

 

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

obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz o 14: 30 dokonał zamknięcia IV sesję 

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

uczestnictwo w obradach.  
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                                                                                                           Przewodniczył  

                                                                                                    Przewodniczący  Rady  Gminy 

 

                                                                                                      /-/  Paweł Pawłowicz   

 

 

 

Protokołowała                                                                       

Bogusława Nestorowicz                                                      

Insp. ds. Rady Gminy                                                         

i działalności gospodarczej                                                

 

 

 

 

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. 

.                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 


