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                                                                   PROTOKÓŁ Nr V /2015 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 26 lutego 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 V sesję Rady 

Gminy Janowice Wielkie – o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych 

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

Panią Wicedyrektor, Główną Księgową Gminnego Zespołu Szkół, Sołtysów i przedstawicieli 

mieszkańców Gminy Janowice Wielkie. 

.  

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:   

1.  Otwarcie V sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

2.  Stwierdzenie quorum. 

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

     okresie międzysesyjnym. 

4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

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

6.  Sprawozdanie  dotyczące realizacji zadań oświatowych w Gminnym Zespole Szkół im.      

     Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2013/2014 

7.  Podjęcie uchwał: 

7.1.  w sprawie powołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie. 

7.2.  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok. 

7.3.  zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 czerwca2011r.  

        w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów     

        i określenia   wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

7.4. zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia    

       31lipca2007r..w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa. 

7.5.  utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów 

        Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

7.6   przyjęcia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania    

        przestrzennego  Gminy Janowice Wielkie” 

8.  Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9.  Sprawy różne. 

10.Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

11.Przyjęcie protokołu  z  IV sesji Rady Gminy. 

12.Zamknięcie V sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał, czy ktoś chciałby wnieść uwagi, 

poprawki bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji dodał też, że 24 lutego 2015 roku 

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

którym to omawiano i analizowano przedmiotowe uchwały poza projektem uchwały ujętej 

pod poz., 7.1 która będzie analizowana przez całą Radę Gminy.  

Uwag i wniosków nie stwierdzono.  

Porządek obrad V sesji przyjęto jednogłośnie. 

.  

Ad.2  
Stwierdzenie quorum  

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

obradach uczestniczy 14 radnych, nieobecni radni to:   

-Iwona Niedźwiedzińska                                      
                                                                                                                          - 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 tj: 

 dnia 09.02.2015r wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy 

Radiowych z Poznania w sprawie zakończenia 14 edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, 

w której dzięki współpracy wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele z naszej gminy: Filip 

Faber, Patryk Lewandowski, Natasza Szczepańska, Natalia Pławiak, Maryla Jońca, 

Barek Kozłowski.  

                                                                                                                           - załącznik Nr 2-  

dnia 26.01.205r wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w 

sprawie opinii pozytywnej o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w 

uchwałach Rady Gminy Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy na lata 2015-20125 oraz Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 

roku w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2015 rok. 

 

                                                                                                                           - załącznik Nr 3-  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz odczytał treść 2 pism tj: 

dnia 4.02.2015 roku wpłynęły pisma z Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze w 

sprawie naprawy nawierzchni jezdni przy przepuście drogi powiatowej nr 2735D Janowice 

Wielkie na wysokości budynku przy ul. Świerczewskiego nr 11. Drugie pismo dot: montażu 

drogowych barier ochronnych w odcinku drogi powiatowej nr 2735D w rejonie posesji 

„Dworu nad Bobrem” w Trzcińsku.   

 

                                                                                                                  - załącznik Nr 4,5 -  

Powyższe pisma omówimy w pkt. 9 Sprawy różne.  

 

Ad.4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski =- infrastruktura odebrałem z rąk Pana Stanisława 

Huskowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Pana Tomasza 

Smolarza, Wojewody Dolnośląskiego promesę na kwotę 1 200 000 zł na odbudowę drogi w 

Radomierzu od okolic kościoła do nowych wybudowanych budynków w kierunku Janowice 

Wielkie. Z pozostałych środków chcemy zrobić skarpę z murem oporowym nad Bobrem na 

drodze z Trzcińska do ul. Chłopskiej; dalsze plany zależą od dodatkowych środków po 

ogłoszonych przetargach, które są ogłoszone. Kolejna droga to droga w Komarnie na koloni w 

górę w stronę leśniczówki. O kolejnych etapach prac zmierzających do usunięcia zniszczeń 

popowodziowych (w tym o podpisaniu umów z wykonawcami) będziemy informować na 

bieżąco. Od września 2012 roku udało nam się, jako gminie pozyskać i wydatkować i rozliczyć 
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6, 5 mln. zł. W naszej gminie do listy obiektów noclegowych w gminie dołączono 2 nowe 

obiekty: Apartament Miedzianka i Agroturystykę z Dzikim Zwierzem w Trzcińsku; oba obiekty 

malutkie, wkrótce opiszemy je na stronie i w innych materiałach-po szczegółowej kontroli. 

Kończą się prace budowlane w nowym prywatnym browarze w Miedziance; właściciele 

proszą gminę o pomoc w rekrutacji, miedziankowskie piwo i reszta oferty dostępne jeszcze 

przed Wielkanocą będzie to dodatkowy -walor promocyjny dla gminy. 

Wykonawca wieży w Radomierzu wezwany do drobnych prac naprawczych: pękły kafle na 

podjeździe dla wózków, nieczynne podgrzewacze wody; wieża rozpocznie działalność od 30 

kwietnia br. Dokonaliśmy sprzedaż mienia: 2 lokale mieszkalne, 2 działki w Komarnie w 

rokowaniach (jeszcze czekamy na podpisanie umowy notarialnej) 

Sprawy społeczne: 

-zarządzeniem Wójta powołano nowy skład GKRPA: Oksana Wasilewska- przewodnicząca, 

Małgorzata Gajewicz- sekretarz, członkowie: Dariusz Kwiatkowski, kurator sądowy, 

Bogusław Biniek- policjant, Bogusława Nestorowicz-pracownik UG, Zofia Szczepańska-

pedagog, Krystyna Chmura- pracownik GOPS 

-zarządzeniem Wójta powołano także nowy skład zespołu interdyscyplinarnego do 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie: skład jak wyżej, dodatkowo: Jarosław Wasilewski, 

terapeuta, Stanisława Kupka, pielęgniarka. 

Konkurs na realizacje zadań publicznych: GLKS i UKS skonsumują całą sumę przeznaczoną 

na sport dzieci i młodzieży (40 GLKS+18 UKS= 58 tys. zł-) 

-wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli: 2 stażystów i 2 

kontraktowych łącznej wysokości ok. 7, 5 tys. zł Wydano również Zarządzenie wójta o 

niepodnoszeniu czynszu za mieszkania komunalne z powodu niskiej inflacji. 
Przygotowany wniosek do WFOŚGW o dofinansowanie prac nad demontażem i utylizacją 

konstrukcji z elementami azbestowymi (aktualnie 4 wnioski, choć nie wiadomo czy 

podtrzymywane w tym roku przez wnioskodawców; jest szansa na uniknięcie dużego kosztu 

gminy dzięki dofinansowaniu WFOŚGW i Starostwa Powiatowego, ostateczne ceny okażą się 

w przetargu na wykonawcę usługi). RDOŚ rozpoczął procedurę ws. Oceny oddziaływania na 

środowiska przedsięwzięcia KGHM polegającego na poszukiwaniach rud w rejonie 

Miedzianki i Mniszkowa; będziemy informować o dalszych działaniach administracji, gdyż 

wg wstępnych ocen ani poszukiwanie, ani wydobycie miedzi (tym razem nie uranu) nie jest 

akceptowane przez mieszkańców. 

Zwróciłem się z żądaniem wyjaśnienia od policji, gdzie pracuje sfinansowany przez gminę w 

25% nieoznakowany samochód Hyundai, który został rozliczony prawidłowo, ale go nie 

widać.( Pismo stanowi załącznik do protokołu)                                               
Sprawy wewnętrzne i organizacyjne Urzędu Gminy: 

Ogłoszono przetarg na bankową obsługę gminy i jej jednostek organizacyjnych: od 1 kwietnia 

będzie obowiązywać nowa umowa, nie znamy jeszcze banku, który będzie nas obsługiwał; 

generalnie banki nie są zainteresowane kosztochłonnym prowadzeniem punktu kasowego w 

tak małej miejscowości jak Janowice Wielkie będzie się to wiązało z wieloma kłopotami. Od 

1 marca wchodzi w życie nowy system dowodów, ewidencji ludności i USC pod nazwą 

"Źródło"- nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach (we Wrocławiu, w Łodzi, e- 

learnigowo); już za kilka dni nowe wzory dowodów osobistych i blankietów USC, nowy 

sposób obróbki danych przez wspomniany portal ogólnopolski; prawdopodobnie czekają nas 

wkrótce spore wydatki na zakup sprzętu (nie ma finansowania rządowego) Od 2 marca br. 9 

pracowników z PUP, bo tylko na tylu nas stać to: pracownicy gospodarczy, obsługi 

oczyszczalni, pomoc na orliku, opieka do dzieci w przedszkolu, roznosiciel korespondencji. 

W Urzędzie Gminy trwa okresowa 4-letnia kontrola RIO: wszyscy pracownicy, w 

szczególności księgowość przedstawiają dokumenty, wyjaśniają, tłumaczą do 20 marca br. 

Zakończyliśmy, co 4-letnią pełną inwentaryzację na arkuszach spisowych środków trwała. 

Naszymi pracownikami dokonaliśmy - malowania sali USC wymieniono karnisze w miarę 

środków finansowych będziemy chcieli zmienić wykładziny w obu pomieszczeniach. 
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Dokonaliśmy zakupu 7 komputerów do świetlicy Rudawy (przed nami remont piwnic, o który 

wnioskowała p. radna A. Kozak) 

Trwa początek zapisów na Bieg Janowicki, jako oficjalne rozpoczęcie prac nad Janowiankami 

27.06.br Od 1 marca ponownie uruchomiony Orlik (animatorzy z dofinansowaniem 

rządowym do wynagrodzenia) 

Sprawy gospodarcze: 

Wystąpiły kłopoty z pewnym jeleniogórskim zakładem pogrzebowym, któremu zdarza się 

samowolnie wjeżdżać na cmentarz, używać ciężkiego sprzętu i nie dbać o właściwą, jakość 

dokumentów pogrzebowych; UG nigdy nikomu nie utrudniał pochówku, ale wymaga 

uzgodnienia kwatery, przedstawienia upoważnienia rodziny i karty zgonu, wjazdu bez 

niszczenia innych grobów.( będzie wystosowanie pismo) 

Nadanie numerów porządkowych w Komarnie- doszliśmy do rozszerzenia 34 p i grozi nam 

wyczerpanie się alfabetu w jednym miejscu w dolnej części wsi i dalsza mniej przejrzysta 

numeracja: na wniosek trojga radnych rozważamy lokalne wprowadzenie nazw ulic; 

niezbędne jest zwołanie zebrania wiejskiego w tej sprawie. 

Zarząd Dróg Powiatowych w odpowiedzi na nasze liczne, często długo oczekujące wnioski 

wykonywał drobne prace drogowe (rowy, przepust przed Miedzianką, wyciek w 

Mniszkowie); zgłoszono zapadnięcie drogi k. Trzcińsko nr 85, czekamy na zabezpieczenie i 

naprawę przez ZDP. Z uwagi na ograniczony przez pogodę front robót na zewnątrz: 

pomalowanie USC i wymiana została instalacja elektryczna w OSP. 
Miała miejsce bardzo duża awaria wodociągu w Radomierzu i chwilowa przerwa pompowni 

w Komarnie wszystko zostało usunięte siłami naszych pracowników i naszym sprzętem 

oprócz zgrzewania, do którego została wezwana firma zewnętrzna. 
Trwa sezon zebrań wspólnot mieszkaniowych, w których gmina uczestniczy.  

Wizyty i spotkania: 

Dużo wyjazdów miałem do UMWD: aneksy do umów podsumowania, rozliczenia, 

dostarczanie dokumentów itd., spotkanie dot. ZIT, spotkanie w KCGO Kostrzyca, rozmowa z 

Thom Polska, przedstawienie planów rozwoju firmy Dr. Schneider, spotkanie z 

przedstawicielką grupy biegaczy janowickich oraz organizatorką Rudawskiej Wyrypy 

Korespondencja: wychodząca: 1680 (naliczenia opłat, upomnienia, aktualizacje umów - 

oprócz decyzji), przychodzących: 441 

Mieszkańcy: 32 mieszkańców umówionych spotkań a 17 osób przyjętych z marszu. 

Dyskusji nie stwierdzono 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - odczytała informację o podjętych 

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

Janowicach Wielkich podjęła 4 uchwały 

                                                                                                                        - załącznik Nr 6- 

Ad.6  Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań oświatowych w Gminnym Zespole Szkół 

im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2013/2014 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że 11 lutego 2015 roku w 

Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz ul. Partyzantów 4.  

(w sali biblioteki) odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Komunalnej Rady Gminy, na którym to Dyrektor Szkoły Mirosław Wiśniewski omówił 

przedstawione sprawozdanie, które wszyscy Radni otrzymali przed sesją. Nadmienił też, że 

streszczenie sprawozdania w zastępstwie Dyrektora przedstawi Pani Wicedyrektor Mariola 

Smektała.  

Wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz - Mariola Smektała- 

omówiła sprawozdanie z zadań oświatowych, w GZS omówiła mocne strony szkoły w tym 

osiągnięcia sportowe, wyposażenie szkoły, kadrę stale podnoszącą swoje kwalifikacje, system 

opieki psychologiczno - pedagogicznej i materialnej w tym stypendium naukowe i sportowe 

oraz wypoczynek dzieci, system zajęć pozalekcyjnych, promocje, osiągnięcia szkoły. 
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Przedstawiła problemy szkolne priorytety do załatwienia, dydaktykę, badań wewnętrznych i 

zewnętrznych. Bardzo szczegółowo przedstawiła osiągnięcia omawiając  wykresy, wyniki jak 

również sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych utworzonych 

przez GZS za I półrocze 2014 roku. Ponadto powiedziała, że w roku szkolnym 2013/2014 w 

zespole szkół uczyło się 245 uczniów w 10 oddziałach. W szkole zatrudniono 25 nauczycieli 

wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie - 21 nauczycieli lub wyższe zawodowe 

3 nauczycieli z tej liczby 10 nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego, 11 nauczycieli stopień nauczyciela mianowanego, 2 nauczycieli stopień 

nauczyciela kontraktowego, 2 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego. W ogólnej 

liczbie nauczycieli 14 ukończyło 2 lub więcej kierunków na studiach podyplomowych. Jest to 

kadra stale podnosząca swoje kwalifikacje podejmująca nowe wyzwania w zakresie 

doskonalenia zawodowego. Następnie zwróciła się do radnych o zadawanie pytań w sprawach 

zawiłych bądź niezrozumiałych. 

 

                                                                                                                     - załącznik Nr 7 - 

Uwag i pytań nie stwierdzono 

Przewodniczący Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski 

powiedział, że na posiedzeniu padła liczna lista pytań, na które Dyrektor bardzo obszernie i 

dokładnie omówił.  Komisja jednogłośnie przyjęła do wiadomości sprawozdanie dotyczące 

realizacji zadań oświatowych w Gminnym Zespole Szkół im. Wandy Rutkiewicz w 

Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2013/2014. 

 

Przerwa  11:20- 11:30 

 

Ad.7.  Podjęcie uchwał: 

7.1.  w sprawie powołania Skarbnika Gminy Janowice Wielkie. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że kompetencją powołania skarbnika 

gminy należy do rady Gminy podobnie też jest z odwołaniem skarbnika ze stanowiska w 

związku z podjęciem uchwały w sprawie odwołania z dniem 31 grudnia 2014 r. 

dotychczasowego Skarbnika Gminy Janowice Wielkie, musimy uzupełnić wakat. 

Przeprowadzono dwa nabory. Wójt wnioskuje o powołanie Pana Roberta Gudowskiego na 

ww. stanowisko z dniem 1 marca 2015 r. Pan Robert Gudowski spełnia wymagania formalne 

obowiązujące na ww. stanowisku. 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. 

Pan Robert Gudowski - powiedział, że ma 40 lat, jest obywatelem polskim, posiada 

wykształcenie wyższe (Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna w Jeleniej Górze oraz 

Politechnika Wrocławska - Wydział Elektroniki i Telekomunikacji) oraz studia podyplomowe 

z zakresu rachunkowości (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), zarządzania finansami 

przedsiębiorstw (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) i analizy biznesu (Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu). Pracowałem m.in. w biurze rachunkowym, byłem głównym 

księgowym w NZOZ, a następnie SPZOZ prowadziłem własną działalność gospodarczą w 

zakresie usług księgowo-rachunkowych oraz doradztwa podatkowego. Posiadam świadectwo 

kwalifikacyjne potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych dla osób 

prowadzących usługowo księgi rachunkowe. 
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Otwarcie dyskusji 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - zapytał czy w dalszym ciągu prowadzi Pan 

działalność gospodarczą. 

Pan Robert Gudowski - powiedział, że z chwilą powołania mnie na skarbnika gminy 

dokonam zawieszenia działalności gospodarczej a obecnych klientów przekażę do innego 

biura rachunkowego. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – 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” głosy „ przeciw” i głosów ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły, 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała otrzymała  

Nr V /17 /2015 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - pogratulował wyboru i nowo wybranemu Skarbnikowi 

życzył dobrej współpracy. 

 

7.2.  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok. 

Zastępca Skarbnika Gminy Elżbieta Szekszteło - powiedziała, że dokonuje się zmian w 

dochodach budżetowych tj: zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 

323.662,00 zł, dokonać przeniesień w dochodach budżetowych o kwotę 635.000,00 zł 

dokonać zmian w wydatkach budżetowych: zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących 

o kwotę 323.662,00 zł  

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi: 12.682.679,00 zł, 

z tego:  

- dochody bieżące:  12.031.679,00 zł, 

- dochody majątkowe:       651.000,00 zł. 

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi:  11.421.852,49 zł, 

z tego:  

- wydatki bieżące:  10.793.997,49 zł, 

- wydatki majątkowe:       627.855,00 zł. 

 

Plan rozchodów budżetu wynosi:   1.260.826,51 zł.  

W związku z koniecznością ujęcia w budżecie Gminy Janowice Wielkie wpływów z tytułu 

podatku od nieruchomości naliczonego za drogi wewnętrzne w posiadaniu Gminy, wystąpiła 

konieczność zmiany budżetu Gminy Janowice Wielkie. Polegająca na: 

1) zwiększeniu dochodów bieżących w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem”, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych”, § 0310 „Podatek od nieruchomości” o kwotę 308.238,00 

zł 2) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 

„Drogi wewnętrzne”, § 4480 „Podatek od nieruchomości” o kwotę 308.238,00 zł. Zwiększa 

się dochody budżetowe z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w dziale 758 „Różne 

rozliczenia” Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego” § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 15.424,00 zł.  W 

związku z zabezpieczeniem potrzebnych wydatków na oświatę w uchwale budżetowej na rok 

2015 przeznacza się ww. zwiększenie na wydatki bieżące w dziale 921 „Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 4210 
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„Zakup materiałów i wyposażenia” - kwotę 1424, 00 zł i w rozdziale 92195 „Pozostała 

działalność” § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - kwotę 14.000,00 zł. Ponadto 

przenosi się dochody bieżące w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 

rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” z § 0690 „Wpływy z różnych opłat” do § 0490 

„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego” w 

kwocie 635.000,00 zł. 

                                                                                                                          - załącznik Nr 8 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski- 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

24.02.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego zaopiniowała: 9 głosów „za” głosy 

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

Otwarcie dyskusji   

Radny Piotr Lesiński - zapytał odnośnie części oświatowej subwencji kwota 14.000,00 zł 

przeznaczona jest na zakup komputerów, ale w ciągu roku otrzymamy zwrot.  

Zastępca Skarbnika Gminy Elżbieta Szekszteło - zabezpieczone są wydatki na oświatę w 

uchwale budżetowej na rok 2015 o ile zajdzie taka potrzeba to zwrot przeznaczymy na szkołę. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – 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” głosy „ przeciw” i głosów ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły, 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała otrzymała  

Nr V /18 /2015 

 

7.3.zmiany uchwały nr IX/41/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 

czerwca2011r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że w uchwale nr IX/40/2011 Rady Gminy 

Janowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

wprowadza się następującą zmianę: dodaje się § 2 pkt 7 w brzmieniu: „w sołectwie 

Miedzianka – Andrzej Brudziński, sołtys wsi Miedzianka”. Nadmienić należy, że 

praktycznie od wielu lat podatki lokalne z terenu Miedzianki nie były pobierane przez 

inkasenta, ale wpłacane bezpośrednio na rachunek Gminy. W związku z wyborem we 

wrześniu 2014 r. pierwszego po wieloletniej przerwie sołtysa Miedzianki w osobie pana 

Andrzeja Brudzińskiego oraz wyrażeniem przez niego zainteresowania uregulowaniem 

możliwości pobierania inkasa (7% zebranych kwot), przyjęcie uchwały określającej inkasenta 

w jego osobie jest uzasadnione  

                                                                                                                      - załącznik Nr 9- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski- 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

24.02.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego zaopiniowała: 9 głosów „za” głosy 

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

Dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – 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 
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głosowało 14 radnych, 14 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosów ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły, 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Uchwała otrzymała  

Nr V /19 /2015 

 

7.4. zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia    

31lipca2007r.. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 

ustawach. Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwałą nr IX/40/2011 z dnia 21 czerwca 

2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z 

dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa wprowadziła do § 2 

uchwały zmianę polegającą na dodaniu pkt 3, w którym personalnie wyznaczono inkasentów 

w podpunktach od 1 do 6. Uchwałą nr XX/131/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 13 

listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2007 Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa zmieniono 

§ 2 uchwały, skreślając podpunkty 3 i 4 dotyczące inkasentów uprawnionych do poboru 

opłaty targowej ze wsi Mniszków i Miedzianka. Tym samym oba sołectwa (wsie) pozostały 

bez wyznaczonego inkasenta opłaty targowej. W razie prowadzenia handlu na terenie gminy 

konieczne byłoby, zatem dokonanie wpłaty na rachunek Gminy tj. bez pośrednictwa 

inkasenta. Nadmienić należy, że praktycznie od wielu lat oplata targowa z terenu Gminy 

pobierana jest wyłącznie z sołectwa Janowice Wielkie (1840 zł rocznie, inkaso dla sołtysa 

wynosi 20%).W związku z wyborem we wrześniu 2014 r. pierwszego po wieloletniej 

przerwie sołtysa Miedzianki w osobie pana Andrzeja Brudzińskiego oraz wyrażeniem przez 

niego zainteresowania uregulowaniem możliwości pobierania inkasa, przyjęcie uchwały jest 

uzasadnione. 

 

                                                                                                                        - załącznik Nr 10- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski- 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

24.02.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego zaopiniowała: 9 głosów „za” głosy 

„wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły. Jednakże w trakcje dyskusji pojawił się 

problem kontroli czy takie opłaty zostały uiszczone i zostało to zasugerowane, aby w 

przyszłości wziąć pod uwagę w dalszych pracach Rady Gminy.  

Otwarcie dyskusji   

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że stawka jest za niska dla handlujących, ale czy 

ilość metrów adekwatnych jest opłacana do Urzędu czy do sołtysa i czy ktoś to kontroluje.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - zapytał też czy nie można byłoby 

wprowadzić stawkę miesięczną. A drugie pytanie to nie zawsze Pani sołtys jest dyspozycyjna, 

co dziennie ma też życie prywatne ( choroba wyjazd itd.) jak wtedy wygląda zbieranie tej 

opłaty. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - wprowadzenie takiej stawki miesięcznej nie jest 

możliwe z uwagi na to, że nie zawsze te same osoby handlują w danym miesiącu. 

Radny Dariusz Podkański - jak wygląda zbieranie tej opłaty targowej. 

Sołtys wsi Janowice Wielkie Zofia Dul- powiedziała, że opłatę pobiera od metra i oblicza to 

wzrokowo, jeśli jest mały stragan to liczy 2 metry i pobiera 6 złotych o ile jest większy to 9 

albo 12 złotych. Najwyższa pobrana opłata to było 15 zł. za cały dzień od jednego handlowca. 

Miesięczna opłata nie jest możliwa z uwagi na to, że nie zawsze regularnie przyjeżdżają 

handlować, ponieważ w okresie letnim ten handel jest bardziej rozłożysty a w okresie 

zimowym nie. Staram się opłaty pobierać od wszystkich zawsze codziennie robie obchód 
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całych Janowic. Natomiast odnośnie rozliczenia to pobieram kwitariusz z Urzędu i rozliczam 

się raz w miesiącu. Zawsze w kwitariuszu wpisuję dane handlowca, datę oraz wysokość 

pobranej opłaty. Powiedziała też, że handlowcy nie chcą targować na placu Urzędu z uwagi 

na małe miejsce targowe i w związku z tym bardzo często ustawiają się na placu PKP i koło 

sklepu Dino. Odnośnie placu PKP mam trochę trudności i wykłócam się o opłatę, ponieważ 

handlowcy twierdza, że jest to plac PKP a nie plac gminny. Zawsze im tłumaczę, że nie 

pobieram opłaty za dzierżawę miejsca, lecz za handel. Od wszystkich sumiennie pobieram 

opłaty. Ostatnio jeden z handlujących ustawił się na placu koło kiosku Pana Pluto twierdząc, 

że jest to plac prywatny, ale po krótkiej rozmowie uiścił opłatę targową.     

Radna Anna Skotarek- powiedziała, że o ile osoba prywatna poddzierżawia plac pod handel 

również powinna wnieść opłatę do Gminy.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - powiedziała, że należałoby dostarczyć 

Pani sołtys informację o podstawie prawnej żeby miała przy sobie w przypadku pewnych 

wątpliwości okazała sprzedającym. 

Radny Piotr Lesiński - zapytał czy spotkała się pani z osobami, które wpłaciły już opłatę w 

kasie gminy lub przez Internet.  

Sołtys Zofia Dul- nie wszyscy czekają na mnie. 

Radny Piotr Lesiński - o ile Pani w danym dniu nie będzie to handlującym uda się uniknąć 

opłaty targowej. Ponadto zwrócił się do Sekretarza z zapytaniem odnośnie podstawy prawnej, 

że do komornika możemy kierować sprawy, jeśli mamy dane osoby odnośnie podatku 

gruntowego, mieszkania itd. A jeśli nie pobierzemy opłaty i nie mamy dowodu to sprawy 

jakby nie było. Uważam, że do tego punktu powinniśmy jeszcze wrócić do tego regulaminu i 

ustalić czy można będzie płacić przez Internet( i będzie taniej) i w ten sposób zachęcimy 

sprzedawców do płacenia. Handel może być rozłożony rano a może być też rozłożony po 

południu. 

Sołtys Zofia Dul - powiedziała, że zawsze obchód robie około godziny 10
00

.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że większość stoisk 

prowadzony jest przez tych samych handlujących na komisji Budżetowej analizowaliśmy ten 

temat i stwierdziliśmy, że należy umieścić w miejscu targowym informację, z kim mają się 

skontaktować odnośnie opłat jak również gdzie i ile należy uiścić opłatę z podaniem nr konta 

w razie nieobecności Pani Zosi. 

Anna Skotarek - czy jest możliwość określenia konkretnych miejsc na targowisko. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - teren w gminie jest wyznaczony koło Urzędu. Natomiast nie 

mamy podstaw żeby zabronić prowadzić we własnym ogródku sprzedaży. Nie powinniśmy 

zniechęcać tych handlowców, bo dla wielu osób starszych takie stoiska handlowe są dużym 

rozwiązaniem w dokonywaniu zakupów z uwagi na brak tego typów placówek na naszym 

terenie.  

Radny Dariusz Podkański - może w ogóle nie pobierajmy opłat. Myślę, że w razie 

nieobecności Pani Zosi powinien być wytypowany pracownik Urzędu tak żeby handlowcy 

czuli, że Gmina tez ich kontroluje.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział żeby wysłać pracownika Urzędu to też musi być 

podjęta uchwała i musi to być imienne upoważnienie.  

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że gdyby była obowiązkowa opłata przed handlem i 

została ustalona np.: 3 zł za metr to też byłoby rozwiązanie. 

Sołtys Zofia Dul - powiedziała, że bardzo często tych handlowców kontroluje Urząd 

Skarbowy. 

Sołtys Wsi Komarno Madeksza Roman - Wójt broni tych handlowców, ponieważ taki 

handel butami, bielizna itd. są dla rencistów dużym rozwianiem, ponieważ nie muszą jechać 

do miasta a na terenie gminy nie ma tego typu sklepów.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że do uchwał w sprawie zarządzenia 

poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso i uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej i jej inkasa 
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wrócimy po wyborach sołtysów z uwagi na to, że musimy imiennie powołać nowych 

inkasentów. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – przeczytał uchwałę i oznajmił, że 

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

obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły, ( Radna Anna Skotarek wyszła z sali obrad) 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała otrzymała  

Nr V /20 /2015 

                                                                              

7.5.  utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że w celu przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. tworzy się na obszarze Gminy 

Janowice Wielkie jeden odrębny obwód głosowania. Numer, granice obwodu głosowania 

oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się w sposób następujący: W SP ZOZ 

Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich przebywa stale ok. 80-90 

pacjentów – jest to liczba wyborców, przy której co do zasady tworzy się obwód odrębny 

 
                                                                                                                    - załącznik Nr 11- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski- 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  

24.02.br.Komisja w wyniku głosowania jawnego zaopiniowała: 9 głosów „za” głosy 

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

Dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – 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” głosy „ przeciw” i głosów ‘’wstrzymuje się’’ nie 

wystąpiły, 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała otrzymała  

Nr V /21 /2015 

 

7.6   przyjęcia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie”  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że jest to 3 edycja od 2006 roku przyjęcia 

zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Janowice Wielkie. Przedstawione zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie obejmuje całą gminę Janowice 

Wielkie w jej granicach administracyjnych.  Od 2006 do 2008 roku doszło kilka nowych 

terenów pod zabudowę jednorodzinną. Z uwagi na to, że pewne rzeczy ustawowe zmieniły się 

i w związku z tym niektóre wnioski, które złożone były w poprzednim studium zostały 

usunięte np.; realizacja elektrowni słonecznych. Co jest to nie korzyścią dla osób 

składających wcześniej wnioski, ale my nie mamy na to wpływu? Studium nie jest aktem 

prawa miejscowego, co oznacza, że bazując na wypisie ze studium nie możemy starać się o 

zezwolenie na budowę i nie możemy opierać sprzedaży nieruchomości na tej bazie studium. 
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Jest to dokument wewnętrzny Rady Gminy, w którym opisana jest polityka przestrzenna 

gminy oraz pokazane są tereny, na które trzeba uważać ze względu na ochronę zasobów 

środowiska przyrodniczego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Plan miejscowy, który jest 

aktem prawa miejscowego musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania. Gmina wydaje decyzje o warunkach zabudowy. Ponadto powiedział, że 

na Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalnej, która odbyła się 24 lutego br. padło wiele 

poprawek, które przedstawiają się następująco Wprowadzono zmiany w rys. Studium... 

1. punkt widokowy w Komarnie na dz. 450/2; 

2. krzyż pokutny w Miedziance na dz. 179/3 (w okolicy) 

3. Park "Zielona Dolina" na dz. 301/4 z "U”, na „US". 

W części I str.7 tabela 1. podstawowe dane statystyczne poz.17 było ilość przychodni 1 

zmieniono na Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji, poz.18 zaktualizowano ilość aptek był zapis 

1 zmieniono na 2., Str.8 Zmieniono Komarno - duża malownicza wieś położona w północnej 

części gminy, tworzy typowo łańcuchowy układ, ciągnie się około 3, 1 km wzdłuż potoku 

Komar. Część zabudowań położona jest w płaskiej dolinie Radomierki, i w tej właśnie części 

wsi daje się zauważyć zwiększający się ruch inwestycyjny w zakresie budownictwa 

jednorodzinnego. Górna część wsi sięga aż po Przełęcz Komarnicką w Grzbiecie 

Południowym Gór Kaczawskich. Przeważa tu zabudowa zagrodowa. Ukształtowanie terenu 

nie pozwala w tym miejscu na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Przez praktycznie całą 

miejscowość biegnie droga z kierunku Jelenia Góra - Maciejowa (gdzie krzyżuje się z drogą 

krajową nr 3) W centrum wsi (przy kościele) odchodzi na wschód zmodernizowana przed 

paroma laty droga, która łączy wieś z miejscowością Radomierz. Do ważniejszych obiektów 

wsi należą: kościół parafialny, obiekty usług handlu, teren usług sportu i rekreacji oraz duży 

kompleks budynków produkcyjnych będący pozostałością dawnego PGR. Do wsi dociera 

miejska komunikacja autobusowa z Jeleniej Góry. Str.18 usunięto zapis łosia. Str.19 

dopisano czas przeszły kiedyś. 

Str. 20 Wiadukt kolejowy nad Bobrem z lat 1866-67 zmieniono Wiadukt kolejowy nad 

Bobrem z pocz. XX w, o kratowej konstrukcji stalowej i most kolejowy na kanale, murowany 

z 1866r., Str.22. Duża, malowniczo położona wieś łańcuchowa. Ciągnie się ok. 3, 1 km, na 

wysokości ok. 410-630 m, wzdłuż górnego biegu Komara. Jej dolne zabudowania leżą w 

rozległej, prawie płaskiej dolinie Radomierki, stanowiącej wsch. część Obniżenia Jeleniej 

Góry w kotlinie Jeleniogórskiej, natomiast górne sięgają aż po Przełęcz Komarnicką w 

Grzbiecie Południowym Gór Kaczawskich 

Str.22. Kościół filialny św. Jana Chrzciciela, zmieniono Kościół parafialny św. Jana 

Chrzciciela wzniesiony prawdopodobnie w pocz. XIV w., Przebudowywany w k. XV i pocz. 

XVI w., Rozbudowany w 1780 r. Po 1945 r. opuszczony, popadł w ruinę, odbudowany po 

1979 r. z pierwotnego założenia zachowała się wieża i część murów oraz kaplica grobowa z 

1780 r., resztę odtworzono. Kościół otacza kamienny mur cmentarny z XVI w., 

Przebudowany w XX w., z bramką. Przy nim skromna kaplica z XIX w., na rzucie prostokąta, 

nakryta 2-spadowym dachem.   

str.24 tabela 3 poz.18 - Kościół ewangelicki pw. Przemienienia Pańskiego, obecnie. Rzym-

kat. pw.  MB Różańcowej str.26 Zmieniono na W miejscowościach Janowice Wlk. Oraz 

Komarno znajdują się wiejskie świetlice, w których odbywają się okolicznościowe imprezy 

przeznaczone główne dla młodzieży 

str.26 zaktualizowano nazwę Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Nowa 

Nadzieja 

2) Dom Pomocy Społecznej; 

3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ZPiR, 

4) apteka; zmiana 2 apteki 

Str.27 Zmieniono Specjalną rolę w życiu gminy spełnia kościół katolicki, którego głównym 

obiektem na jej terenie jest kościół parafialny w Janowicach Wielkich (p. w. Chrystusa Króla) 

oraz kościół parafialny w Komarnie (p.w. Św. Jana Chrzciciela) i kościół parafialny w 
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Radomierzu (p.w. Matki Bożej Różańcowej). Na terenie gminy znajduje się również 

kościoły filialne w miejscowościach: Janowice Wielkie (p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny), Trzcińsko (K. p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej), Miedzianka (K p.w. Św. 

Jana Chrzciciela) oraz Kościół Zielonoświątkowy w Janowicach. 

str.33 zmieniono 2745D: klasy technicznej L, od skrzyżowania z drogą nr 2735D w 

Janowicach Wielkich przez wieś Miedzianka i dalej w kierunku Marciszowa, droga o 

nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym; natężenie ruchu jest duże; 

Str.34 Pozostałe miejscowości zaopatrywane są z ujęć lokalnych i indywidualnych dokonano 

zmianę na Wymienione miejscowości zaopatrywane są także z ujęć lokalnych i 

indywidualnych, natomiast w Mniszkowie w całości czerpie się wodę z ujęć 

indywidualnych/lokalnych. Ponadto na terenie byłej mleczarni w Radomierzu znajduję 

się studnia stanowiąca ujęcie wody dla okolicznych mieszkańców.str.35 Zgłoszono 

również, że w Radomierzu są 3 stacje przekaźników a nie 4. str. 46 

rozbudowę sieci wodociągowych na dotychczas zainwestowanych terenach gminy i 

podłączenie do nich nowych układów zabudowy. W najbliższym czasie planowana jest 

budowa sieci wodociągowej w Komarnie i dalszych odcinków sieci w Janowicach Wielkich. 

W przypadku Komarna podyktowane jest to dużą dynamiką rozwoju terenów zabudowy 

mieszkaniowej. zmieniono zapis rozbudowę sieci wodociągowych na dotychczas 

zainwestowanych terenach gminy i podłączenie do nich nowych układów zabudowy. W 

ostatnim czasie wybudowano sieć wodociągową w Komarnie, planuję się budowę dalszych 

odcinków sieci w Janowicach Wielkich. W przypadku Komarna podyktowane jest to dużą 

dynamiką rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej. str.48 pkt.6.6 wykreślamy ppkt.3 

Planuje się inwestycję - instalację ogniw fotowoltanicznych o mocy 1MW (realizacja 

elektrowni słonecznych) na obszarze o powierzchni 2ha w Janowicach Wielkich (Dz. 2/13) . 

Jest to obszar położony poza obrębem terenów mieszkaniowych, po północnej stronie linii 

kolejowej i koryta rzeki Bóbr.Str.51 Na terenie gminy występują lokalne zagrożenia 

osuwaniem mas ziemnych (w ciągu ul. Partyzantów – stok g. Popiel, w ciągu drogi gminnej 

Trzcińsko – Janowice W. – skarpa nad rz. Bóbr). Powiedział też, że w załączniku nr 2 pkt 3 

str.40 Urbanista dokonał dodatkowego rozszerzenia zapisu w pkt. 3 Kierunki i Wskaźniki 

dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - po przez przeczytanie zapoznał radnych z treścią 

zmian.  

                                                                                                                                                 - załącznik Nr 12- 

 

Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminy i ochrony środowiska Marcin Krzak - 

powiedział, że wyłożenie studium miało miejsce w dniach 26 listopada – 19 grudnia 2014 r. 

Zgodnie z procedurą odbyła się tez dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian 

studium rozwiązaniami, miało to miejsce 18 grudnia 2014 r. Zgłosiło sie kilku uczestników, 

co potwierdzone zostało odpowiednim protokołem z dyskusji – niezbędnym składnikiem 

procedowania. Wcześniej etapy procesu przygotowywania projektu studium, zanim został on 

przekazany pod obrady Rady Gminy, wyglądał tak: Wystąpiliśmy o opinię 31.01.2013 r. do: 

Starosty Jeleniogórskiego, szefów sąsiadujących z Gminą Janowice miast i gmin, Woj. 

Konserwatora Zabytków, Agencji Bezp. Wew., Woj. Sztabu Wojsk., Sudeckiego Oddziału 

Straży Granicznej, GDDKiA, RZGW, Zarz. Dróg Powiatowych, Powiatowego Inspektoratu 

Sanitarnego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do projektu. 

05.04.2014 wystąpiliśmy o uzgodnienie/opinię do: Dolnośląskiego Woj. Inspektora Ochrony 

Środowiska, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. 16.04.2013 r. – 

odebraliśmy pismo Komendanta PSP, w którym brak zastrzeżeń do proj. studium, DWIOŚ – 

nie przesłał opinii. W dniu 08.04.2014 r. pisma do: Zarz. Województwa Dolnośląskiego, 

Wojewody Dolnośląskiego (uzupełnione pismem z dnia 24.04.2013 r.). Uzgodnienia 

pozytywne – pismo Wojewody z dnia 07.05.2013. 10.07.2013 r. wystąpiliśmy do RDOŚ 

(ponownie – po odmowie uzgodnienia) o uzgodnienie/opinię, ten w piśmie z dnia 10.09.2013 
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r. odmówił uzgodnienia, zaś w piśmie z dnia 11.09.2013 r. zaopiniował negatywnie projekt 

zmiany (…) informując o niezgodności przedstawionej mu Prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prz., jako 

niezgodnej z wytycznymi ustawy planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (z dnia 27 

marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).  

W dniu 10.09.2013 r. – w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy z dnia 09.08.2013 r. – 

wykonawca projektu zmiany studium przesłał pismo wyjaśniające odnośnie niewywiązania 

się z należytego wykonania zlecenia. Wykonawca bezpośredni – P. Jarosław Róg - stwierdził, 

iż nie jest w stanie wykonać opracowania, którego oczekuje RDOŚ, ze względu na koszty, 

których nie gwarantuje mu dotychczasowa umowa z Gminą Janowice Wielkie. Wójt Gminy 

w porozumieniu z wykonawcą zlecił, zgodnie z umową z dnia 10.01.2014 r., wykonanie 

prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze P. Piotrowi Wyrostek, 

współpracującemu z przyrodnikiem, P. Czesławem Narkiewiczem. Ci wywiązali się z umowy 

przekazując 12.03.2014 r. odpowiednie dokumenty na ręce Wójta. Jednakże po konsultacjach 

wewnętrznych (Marcin Krzak/Sekretarz Gminy) zostały stwierdzone w treści opracowania 

błędy, ponadto brakuje do przedmiotowego dokumentu części graficznej (mapy), która winna 

być dostarczona Wójtowi przez Pana J. Roga – ten aktualnie nie jest uchwytny. 

Z inicjatywy Rady Sołeckiej wsi Miedzianka/Mniszków zostało wysłane w dniu 07.03.2014 

R. pismo do Woj. Konserwatora Zabytków oddz. w Jeleniej Górze – wniosek o udzielenie 

informacji/kopii dok. dot. strefy ochrony konserwatorskiej, stanowisk archeologicznych dla 

obrębu Miedzianka, co, do którego czekamy na odpowiedź, a które to informacje zostaną 

umieszczone w proj. studium. Po otrzymaniu odpowiedzi Konserwatora Zabytków oraz 

pełnej wersji proj. Zmiany Studium od wykonawcy zostanie przesłany wniosek do RDOŚ o 

ponowne uzgodnieni, ten ma 3 tyg. na ustosunkowanie się do niego. Jeśli uzgodnienia będą 

pozytywne w połowie maja br. zostaną wprowadzone wszelkie pozostałe zmiany do proj. 

studium wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. około 01.06.2014 r. Wójt 

Gminy winien ogłosić o planowanym terminie wyłożenia proj. studium do wglądu 

(przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem wyłożenia ogłoszenie w prasie miejscowej, 

przez obwieszczenie, na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej UG).  

Dziś przedstawiamy RG do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag wniesionych w okresie wyłożenia dokumentów. Następnym krokiem będzie 

przedstawienie Wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami oraz 

dokumentacją prac planistycznych, który ocenia jej zgodność z przepisami prawnymi. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski- 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo na komisji  24.02.br i 

po zanotowaniu wszystkich zgłoszonych zmian przez Sekretarza Gminy. Komisja w wyniku 

głosowania jawnego zaopiniowała: 9 głosów „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw 

‘‘ nie wystąpiły. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że te uwagi są załącznikiem 

do uchwały my, jako rada z tymi uwagami nie zapoznaliśmy się wcześniej i szczerze mówiąc 

nie wiem jak ma wyglądać te głosowanie skoro nie znamy dokładnie zakresu uwag i nie 

mieliśmy ich dostarczonych. Skoro głosujemy uchwałę a załącznikiem do tej uchwały jest 

załącznik z uwagami i zostaną one odrzucone to nie wiem czy w ogóle powinniśmy brać pod 

uwagę głosowania nad ta uchwała.   

Przerwa 11:15 - 11:30 

 

Otwarcie dyskusji                                                                                           - załącznik Nr 12- 

Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminy i ochrony środowiska Marcin Krzak - 

powiedział, że należy rozpocząć głosowanie od załącznika Nr, 3. jeśli nie będzie 

rozbieżności, co do stwierdzeń Wójta to można przejść nad głosowaniem nad studium Każdą 

z uwag należy przegłosować. Jeszcze jedna uwaga głosowanie nad projektem studium nie 

wymaga a nawet nie pozwala na to żeby na poszczególne zapytania uwagi były kierowane do 
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radnych, czyli robienie kopii przedstawienie treści pytania. Wszystkie dokumenty poza tymi, 

które dotyczą osób prywatnych są dostępne cały czas u mnie w biurze. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - gdybyśmy wiedzieli, że są jeszcze takie 

zmiany poprosilibyśmy o sporządzenie informacji a nie zajmowalibyśmy cennego czasu 

pracy dla Pana w biurze. Uważam, że dostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, ale 

musimy z tego wybrnąć.  

Otwarcie dyskusji   

Radny Piotr Gołębski - zapytał odnośnie rozszerzonego pkt, 3 co znaczą te wartości podane  

o minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy. Jak mamy rozumieć tę jednostkę? 

Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminy i ochrony środowiska Marcin Krzak - 

powiedział, że powiedział, że fragment studium, który stanowi pkt 3, to wymagany ustawowo 

zapis wynikający z ustawy Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 

sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Jest to tzw. wskaźnik intensywności zabudowy (I). Przyjmuje się zań 

stosunek powierzchni całkowitej budynku, tj. powierzchni wszystkich kondygnacji 

nadziemnych, liczonej w zewnętrznym obrysie stropów (z uwzględnieniem tarasów) 

do powierzchni działki/terenu. 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że te wskaźniki są zapisane wprost z ustawy. 

Powiedział też, że nad tym dokumentem pracujemy od wielu lat rodzi się to w bólach. 

Człowiek, który prowadzi tę sprawę, jako fachowiec nie mógł dzisiaj uczestniczyć na sesji. 

Gdybyśmy mogli zaproponować wysokiej radzie to proszę zadawać pytania a ja z 

Sekretarzem ambitnie będziemy notować te pytania z uwagi na to, że my na wszystkie wasze 

wątpliwości na pewno nie zdołamy odpowiedzieć, w 100% bo tym zajmuje się fachowiec. 

Uważam, ze dzięki tym waszym pytaniom planista przeanalizuje i pojawi się na sesji i potrafi 

odpowiedzieć na wszystkie wasze wątpliwości. Uważam, że miesiąc nas nie zbawi i planista 

będzie uczestniczył na następnej sesji i dokładnie przedstawi już zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem waszych 

uwag i spostrzeżeń.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że proszę o zadawanie pytań 

i do momentu wyczerpania się uwag projekt uchwały zostanie oddalony i nie będziemy 

poddawać pod głosowanie.  

Radny Piotr Lesiński str. 42 pkt.3 Ustala się następujące, podstawowe parametry i 

wskaźniki kształtowania nowej zabudowy: wolnostojącej pkt. g minimalna powierzchnia 

nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000, 00 m 
2
 zapytał czy to dotyczy nowo 

wydzielonych działek od Urzędu Gminy i osób prywatnych, bo rozumie, że działki, które 

będą w granicach 950, 00m
2
 nie będą takie dopuszczane do sprzedaży czy do obrotu 

nieruchomością a co już z działkami, które już istniejącymi o pow. 950 m
2 

czy dostanie zgodę 

na budowę.  

Radny Dariusz Podkański - str. 41 lit. e Trzcińsko - strefa zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej nieuciążliwej wzdłuż drogi powiatowej nr 2778, z zakresem zabudowy na obszarze 

zagrożenia powodzią. -Czy jest to całkowity zakaz budowy?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że RZGW negatywnie opiniuje wniosek, jaki 

kol wiek nie wyrażając zgody na budowę w wyrysowanych ich pasie.  

Radny Dariusz Podkański - następne pytanie w pierwotnej części załącznika, str. 46 

Kierunki rozbudowy układu komunikacji drogowej ppkt. b - budowa drogi łączącej 

Trzcińsko z osiedlem Maciejowa wykorzystując przebieg istniejącej drogi gruntowej czy to 

już myślimy przyszłościowo.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że tam był projekt chodzi tu o drogę od torów 

kolejowych do pętli w Maciejowej. Chodzi tu o drogę alternatywną.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powierzchnia_(budownictwo)
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Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski- str., 41 pkt.8 - dla wszystkich miejscowości za 

wyjątkiem Miedzianki ustala się możliwość rozwoju zabudowy mieszkaniowej z to 

warzącymi usługami nieuciążliwymi w ramach uzupełnienia zabudowy istniejącej, 

nawiązując do czytelnych linii zabudowy i jej charakteru.  Jak to się ma do wypustów 

zabudowy np.: w Radomierzu poza tą linię jest więcej takich przypadków, która istnieją 

dotychczas? Druga rzecz dotyczy minimalnej powierzchni zabudowy terenu 

mieszkaniowego, który jest ustalony o zakresie 1200 - 1300 m
2
 czy da się wyodrębnić inną 

wartość dla miejscowości Mniszków, która ma specyficzną zabudowę objętą ochrona 

konserwatorską w taki sposób żeby te działki nie były tak małe, bo z jednej strony staramy się 

chronić miejscowość przed tym żeby nie stawać domek koło domku tylko zachować na tym 

etapie ustawić taką wartość żeby było na luźnej zabudowie, która jest w Mniszkowie 

ustalona. Od wielu lat o to wnioskowaliśmy o ujęcie. 

Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminy i ochrony środowiska Marcin Krzak - 

powiedział, że przekażę tę sprawę dla Pana Roga.   

Radny Jan Popławski - na komisji budżetowej rozmawialiśmy z urbanista i powiedział, ze 

nie wszystkie działki te minimum 1000 m
2
 są tez 1500m

2
 a nawet 25 arowe są też minimalne 

zależy jak na mapie zaznaczone kolorami. Chodzi to o nowo projektowane, które będą w 

przeszłości a nie już istniejące.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - z działki Zielona Dolina -usunąć basen  

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i zasobów technicznych Marcin Krzak - 

powiedział, że takie mapy funkcjonują w Starostwie i na mapie funkcjonuje, jako podkład.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - uważam, że też należałoby to zmienić. 

Drugie pytanie to mamy pomnik przyrody w obrębie Trzcińska natomiast porównując z tą 

tabelą nie mogę znaleźć tego na mapie.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - odnośnie Miedzianki zaznaczenie zabytków. Kościół 

i budynek zapisane są do Mandera.  -  Drugie pytanie to linia zabudowy historycznej.  

Podinspektor ds. gospodarki mieniem gminy i ochrony środowiska Marcin Krzak - 

powiedział, że w rejestrze widnieje tylko kościół, ale sprawdzimy i prawdopodobnie istnieje 

jeden budynek już nieistniejący. 

Radny Radosław Czaja - powiedział, że wszystkie opinie RDOŚ  i wykreślenia gruntu, które 

były w poprzednich studiach znajdują się u Pana inspektora ?. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zwrócił się z prośbą o dostarczenie tych 

opinii na kolejną sesję z dokumentami, bo będzie nam dużo łatwiej zapoznać się i powiedzieć 

swoje zdanie o tym. Wszystkie dokumenty z RDOŚ dostarczyć radnym.  

Mieszkaniec Janowic Bogdan Lesiński - powiedział, że kilkakrotnie czytałem rozważania 

tych tematów, które państwo omawiacie i różni naukowcy i różni ludzie zarzucają 

samorządom, że planując zagospodarowanie przestrzenne za bardzo wychodzą na zewnątrz 

wniosek na zewnątrz miast tereny rozrzutnie gospodarują. Konsekwencje później są takie, że 

poszczególnym budowlą, co ludzie woda, kanalizacja, itd. Trochę to się wiąże z tym, o czym 

państwo tu mówicie. Ja tez jestem zdziwiony, że działka minimum może mieć 1000m
2
 a 

obserwując wioski niemieckie one mają bardzo gęstą zabudowę i są niejednokrotnie małe. W 

gminie Jeżów Sudecki działka minimalna to 1800 m
2
. Wydaje mi się, że to nierozsądne.  

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że na komisji budżetowej radny przypomniał nam, 

że na terenie byłej mleczarni w Radomierzu mamy dwie potężne studnie str. 47 Zakłada się 

utrzymanie istniejących studni awaryjnych dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę sytuacjach 

awaryjnych w trybie obowiązujących przepisów. Czy te studnie ujęte są, jako awaryjne? 

Odpowiedź niestety nie. 

  Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - str. 39 pkt.7 litera c. Zmiana Studium 

ustala nowe tereny pod zabudowę, o następujących funkcjach, w miejscowościach:. Janowice 

Wielkie obszar miejscowości Janowice Wielkie, która jest głównym ośrodkiem gminy, jest w 

porównaniu do innych wsi znacznie większy, struktura funkcjonalno przestrzenna jest mocno 

zróżnicowana, wiele różnych funkcji występuje obok siebie. Zabudowa mieszkaniowa 
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skupiona jest głównie pomiędzy rzeką Bóbr i torami kolejowymi oraz granicą lasu w 

południowej części wsi. Znajdują się tu również obiekty usługowe i produkcyjno techniczne. 

Zabudowa mieszkalna projektowana jest głównie w formie uzupełniania istniejącej zabudowy 

mieszkalnej. Pod funkcję mieszkalną i usługową przeznaczone zostały tereny po byłej 

papierni pomiędzy torami kolejowymi a ulicą 1 Maja. Powiedział, że te tereny, o których jest 

mowa to tam na dużej części tych terenów pod spodem są hale produkcyjne. Tam ciężki 

sprzęt wyrównywał ziemię i jak to się ma pod zabudowę mieszkalną. Przez cztery lata w 

poprzedniej kadencji walczyliśmy o to żeby właściciel tego terenu zabezpieczył kanał. Przez 

cały ten okres nie można było namierzyć właściciela o zabezpieczenie kanału a teraz, kiedy 

mamy zmiany w studium właściciel jest i składa wniosek( syndyk). Pytam czy nie można 

byłoby to w jakiś sposób wykorzystać i zmusić właściciela do zabezpieczenia kanału. 

Salę obrad opuścili radni( S. Przedwojewska, J. Popławski) 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - składam wniosek formalny o zdjęcie z 

porządku obrad pkt.6 w sprawie przyjęcia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania W wyniku przeprowadzenia głosowania „za” przyjęciem wniosku było 12 

głosów. W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 12 radnych. (Salę obrad opuścili 

Radni: (S. Przedwojewska, J. Popławski).  

Uchwała nie została przyjęta.  

 

Ad.8/ 9 Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

             Sprawy różne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - powiedziała, że chciałaby kontynuować 

temat złożenia wniosku dotyczącego montażu oświetlenia. Otrzymałam odpowiedź, ale 

proszę jeszcze o uzupełnienie odpowiedzi. Ile zgłoszeń jest w Urzędzie w zakresie potrzeb 

uzupełnienia oświetlenia, których to dotyczy to miejsc obszarów. Ponadto Wójt powiedział, 

że wśród nich są zgłoszenia priorytetowe, które to są i jaki był koszt postawienia lamp 

solarowych. 

Drugi wniosek to podjecie działań związanych z udostępnieniem dawnej poczekalni letniej na 

terenie byłej stacji PKP dla osób oczekujących na pociąg. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na pewno postaramy się odpowiedzieć pisemnie. Sprawa ta 

jest nie do ogarnięcia. PKP nie dołoży ani jednej złotówki. Byłem tam w środku i letniej 

poczekalni tez jest tam wszystko przebudowane ogólnie mówiąc wszystko to jest w bardzo 

fatalnym stanie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - zapytała czy na dzień dzisiejszy nie 

można zdjąć jeden panel i wejść do środka. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - możemy zdjąć, ale na przełomie tygodnia będzie problem z 

panami, którzy tam będą przesiadywać i nie tylko.   

(Sale obrad opuścił Radny R. Sobolewski) 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - uważam, że nie powinniśmy patrzeć 

przez pryzmat tego, ponieważ oni tam i tak stoją czy ta poczekalnia będzie udostępniona czy 

nie.  Takich miejsc jest wiele  i nie tylko w Janowicach. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ściągniecie jednego panelu umożliwi dostęp do całej dużej 

przestrzeni tam po prostu zrobi się noclegownia. Proszę pamiętać, że u góry są lokale 

mieszkalne. Powiem w ten sposób ja nie biorę odpowiedzialności za ten budynek chyba, że 

przejmiemy go to w tedy będziemy rozważać i planować zagospodarowanie tego budynku. 

Remont samego dołu byłej stacji wymaga dużego nakład finansowego. Ja rozumie radnych, 

mieszkańców i turystów czekających na pociąg, ale w tej chwili nie możemy podjąć, jakiej 

kol wiek decyzji. Rozmowy z PKP trwają oczekuję na termin spotkania.   
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Radny Dariusz Podkański - zapytał czy nie można wystąpić z pismem do PKP żeby 

postawili wiatę. W ramach modernizacji linii zrobili już stację w Wojanowie i Trzcińsku 

może i uda się zrobić w Janowicach Wielkich.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - myślę, że można, ale znam odpowiedź, że trwają procedury 

przekazywania dworca PKP.   

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - może wystąpić z pismem do PKP żeby 

doprowadzili poczekalnie letnią do stanu używalności, która przez lata funkcjonowała.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - tam na poczekalni letniej i w obrębie 

punktu gastronomicznego była pełna kontrola przez osobę wydzierżawiającą ten lokal. Ja 

również bałbym się udostępnić poczekalnię bez nadzoru.  

Radna Anna Skotarek - zapytała czy Urząd Gminy ma wpływ na to żeby pielęgniarka była 

przez 5 dni w tygodniu w szkole. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Odnośnie pielęgniarki to powiem, że jest problem 

wynikający z kontraktu z NFZ( kwestia pieniędzy). Powinna być 5 razy w tygodniu, 

ponieważ byłoby to bezpieczniejsze, ale niestety jest tylko 2 razy. Dyrekcja medyczna 

istniejąca na naszym terenie usprawiedliwia się małą obsadą a dużym zakresem obowiązków 

w ośrodku zdrowia. Na chwilę obecną rozmawiam z Panią Prezes o inwestycjach i w jakim 

kierunku idą projekty.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - zwróciła się jeszcze z zapytaniem 

odnośnie letniej poczekalni czy te pomieszczenie nie mogłoby być zamykane. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jest to niewykonalne. Osoba nadzorująca przejazd kolejowy 

nigdy nie wyrazi na to zgody.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - składam interpelację w sprawie 

uporządkowania i udrożnienia rowu wzdłuż ul 1- go Maja w stronę Zielonej Doliny po prawej 

stronie jest tam bardzo dużo śmieci i rów ten jest wręcz zarośnięty.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na pewno uporządkujemy nie tylko to miejsce, ale czekamy 

na siły dodatkowe z PUP. 

Radny Radosław Czaja - powiedział, że w ostatnich dwóch latach była trzykrotna awaria 

wodociągu w Radomierzu w tym samym miejscu, w którym będzie remontowana droga. 

Pytanie czy nie warto byłoby tam zabezpieczyć jakąś studzienką żeby monitorować ten 

trójnik.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - pomysł Pana Chrząstowskiego jest taki żeby zrobić z kostki 

brukowej studzienkę ( 3x3) i nie zalewać jej asfaltem. 

Radna Anna Skotarek - powiedziała, że za rowy dróg powiatowych odpowiedzialny jest 

powiat a jeśli chodzi o strumyk w Komarnie to, kto jest za niego odpowiedzialny. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - strumyk w Komarnie należy do melioracji. 

Radna Anna Skotarek - zapytała czy nie można byłoby wysłać kilka osób do wyczyszczenia 

tego strumyka Komar np.: osób skazanych przez sąd na odróbkę.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - oczywiście, że tak, ale o chęci odróbki to można byłoby już 

książki pisać. Chętnych jest bardzo dużo w dzień deszczowy. Jest to tragedia nie chętnie 

przychodzą. Analizujemy też podniesienie stawki godzinowej za odróbkę zobaczymy, jako to 

się wszystko ułoży.   

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że uczestniczył na komisji w Starostwie Powiatowym w 

Jeleniej Górze i była to Komisja do spraw Sportu i Turystyki. Zostałem zaproszony, jako 

członek zarządu związku sportowego gdzie było podsumowanie roku 2014 i plany na 2015 

omówienie spraw sportu szkolnego w naszym powiecie jak również  szkołach min. szkoły w 

Janowicach Wielkich jak i organizacji przebiegu zawodów organizowanych przez LZS. 

Cieszyło mnie to bardzo, bo komisja odbyła się o godz.13- tej. Druga sprawa to sprawa 

interpelacji, którą składałem dotyczyła ona długu oświaty i przywrócenie dodatków dla 

nauczycieli. Odpowiedź dostałem, że dług ten został rozłożony  na kolejne trzy lata i przez 

kolejne trzy lata nie ma szans na przywrócenie dodatków dla nauczycieli ( to będzie 5, 5 roku) 

Interpelacje przekazałem koleżankom i kolegą. Trzecia sprawa dotyczy mostu w Janowicach 
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Wielkich z tego, co tu słyszałem nie ma szans na zdjęcie tych betonów. Natomiast uważam, 

że nawet, jeżeli te betony pozostaną powinniśmy wystąpić o zmianę oznakowania. 

Wystarczy Zamienić znaki ustąp pierwszeństwa. np.: jadąc od strony przejazdu kolejowego 

mam ustąpić pierwszeństwa my czekamy i widzimy tylko frond DPS ruszamy a tu za chwilę z 

prawej strony wyłania się pojazd i spotykamy się na środku mostu i zaczyna się konfrontacja 

nie mówię, na jakich zasadach. Gdyby tylko zamieniono znaki ustąp pierwszeństwa to nie 

byłoby żadnej konfrontacji. 

Sołtys wsi Komarno - Roman Madeksza - wspomniał Pan o remoncie drogi w Komarnie w 

kierunku leśniczówki. Zapytał, kiedy zacząłby się remont czy obejmie też skrzyżowanie do 

budynku nr 34( Pan Tuz). I czy w prawo do gospodarstwa rolnego czy tylko do skrzyżowania. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że nie obejmie ani w prawo ani w lewo z Panem 

Tuzem jestem po bardzo długiej rozmowie. Nie będę wnikał jak były robione wodociągi. Do 

Pana Tuza jest taka droga, że nie jeden z mieszkańców gminy życzyłby sobie takiej drogi, ale 

faktycznie jest tam błoto i faktycznie jest tam rozjechane. Będziemy wnioskować o to przez 

Wojewodę do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji obejmuje tylko te działki do krzyżówki 

w lewo i prawo. Kiedy nie wiem, jeżeli uda się pozyskać pieniądze i wystąpią oszczędności z 

przetargu w Radomierzu i pomiędzy Janowicami a Trzcińskiem? Jest to trzecie zadanie, na 

które czekamy uzależnione jest to tylko od oszczędności. 

Sołtys wsi Komarno - Roman Madeksza - powiedział też, że w czasie powodzi uległa 

całkowitemu zniszczeniu droga do byłej pieczarkarni. Jest to na wysokości drogi powiatowej 

pierwszy łuk. Na dzień dzisiejszy oni mają tam bardzo ciężkie warunki i przy okazji chodzi o 

drogę powiatową przy budynku Nr 30 w Komarnie droga pęka. 

Radna Anna Skotarek - powiedziała, że ten asfalt pęka w wielu miejscach i są takie miejsca 

gdzie woda spływa z gór prosto na drogę, bo nie ma żadnego odprowadzenia np.: przy starych 

magazynach i przy nr 46 itd. 

Sołtys wsi Miedzianka Andrzej Brudziński - zapytał odnośnie tego mostu. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że, od kiedy byłem radnym a teraz jestem 

Wójtem na setki sposobów pisaliśmy do Zarząd Dróg Powiatowych i niestety ciągle jest to 

samo brakuje już rozwiązań i wymuszeń być może, że wy, jako rada wystąpicie z pismem z 

ostrym żądaniem i być może, że wtedy poskutkuje. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że Zarząd Dróg 

Powiatowych napisał, że wniosek dotyczący wymiany elementów betonowych barier na 

plastikowe( z możliwością ich montażu) ustawionych na obiekcie mostowym drogi 

powiatowej nr 2735D na rzece Bóbr w Janowicach Wielkich został negatywnie zaopiniowany 

przez w/w komisję. Celem zachowania warunków bezpieczeństwa i nieprzeciążenia 

dodatkowego mostu ustawienie barier betonowych nie pozwala na ich dowolne przestawienie. 

Pojazdy rolnicze w tym kombajny w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą poruszać 

się po drogach publicznych jedynie po ich wcześniejszym przygotowaniu i ustawieniu 

zgodnym z instrukcja pojazdów. Ustawienia takie powodują zmniejszenie szerokości tych 

pojazdów pozwalając na swobodny przejazd wyznaczonym pasem ruchu. Skąd ta komisja zna 

dokładne paro metry techniczne kombajnu Pana Brudzińskiego.  

Sołtys wsi Miedzianka Andrzej Brudziński - powiedział, że nie ma trudności z przejazdem 

w innych miejscowościach jedynie w Janowicach Wielkich.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że musimy wspólnie jeszcze raz spróbować 

wystąpić z pismem z ostrym żądaniem, ale wiem, że jest to trudny temat. 

Więcej pytań nie stwierdzono 

 

Ad.10.Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zwrócił się do radnych z zapytaniem czy 

są pytania uwagi tematy odnośnie zwołania następnej sesji w marcu. Powiedział też ,że na 

następną Komisję Budżetową  postara się wziąć wszystkie pisma  z Zarządu Dróg 
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Powiatowych na których  ich bazie możemy skonstruować pismo odnośnie dróg i mostu do 

Rady Powiatu.  

Zgłoszeń nie stwierdzono 

 

Ad.11.Przyjęcie protokołu z  IV sesji Rady Gminy. 

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

wnieść poprawki do protokołu z IV sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

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

W wyniku przeprowadzenia głosowania „za” przyjęciem protokołu było 11 głosów. 

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 11 radnych. (Salę obrad opuścili Radni: 

S. Przedwojewska, R. Sobolewski, J. Popławski)  

Protokół z IV Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie został przyjęty jednogłośnie 

 

12.Zamknięcie V 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 15: 30 dokonał zamknięcia V sesji Rady 

Gminy w Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne 

uczestnictwo w obradach.  

 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                                      Przewodniczący 

Insp. ds. Rady Gminy                                                          Rady  Gminy 

i działalności gospodarczej                                              

                                                                                              Paweł Pawłowicz   

 

 

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. 
 


