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                                PROTOKÓŁ Nr VII /2015 

z nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku ( środa) 

godz. 15
00 

 

Nadzwyczajna 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 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy na 

stan 15 radnych udział wzięło 15 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 VII 

nadzwyczajną sesję Rady Gminy Janowice Wielkie – o godz. 15
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie 

powitał Radnych Rady Gminy, zaproszonych gości, Wójta Janowic Wielkich, Mecenasa, 

Skarbnika Gminy Sekretarza Gminy, Radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego, Naczelnika 

Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra Panią Renatę Kwiatek, Przedstawiciela Urzędu Miasta 

Pana Wiktora Lubienieckiego oraz 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 projektem 

uchwały w następującym brzmieniu:  

1) Otwarcie nadzwyczajnej VII sesji Rady Gminy. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Podjęcie uchwał w sprawie: 

  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami   

  tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej.   

4) Zamknięcie obrad nadzwyczajnej VII sesji Rady Gminy.       

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

poprawki bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej nadzwyczajnej sesji.  

Uwag i wniosków nie stwierdzono.  

Porządek obrad VII sesji przyjęto jednogłośnie..  

Ad.2  
Stwierdzenie quorum  

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

uczestniczy 15 radnych.   

                                                                                                                                                     

                                                                                - załącznik Nr 1-  

 

3) Podjęcie uchwał w sprawie: 

     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a   

     Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji   

     Jeleniogórskiej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że wspomniany projekt 
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porozumienia był już rozważany przez naszą radę w wyniku, czego wystąpiło bardzo dużo 

niejasności, które przedstawiłem państwu na piśmie i wobec tego proszę Panią Renatę Kwiatek 

Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra do bliższego przedstawienia, na jakich 

zasadach ZIT AJ ma działać i ogólnie jak ma to wyglądać.  

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - powiedziała, że 

państwo już podejmowaliście uchwałę odnośnie ZIT AJ. Pierwsza uchwał była podjęta w 2013 

roku była ona następstwem deklaracji, która była podjęta w listopadzie 2012 roku w tedy 24 gminy 

deklarowały się na współpracę na rzecz realizacji wspólnych inwestycji uzyskanych ekstra 

pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na rok 2014-2020. Pierwsza uchwała i 

porozumienie do tej uchwały wskazywały podmioty również powiaty i tą uchwałę Urząd 

Marszałkowski uznał, że w związku z tym, że charakter zintegrowanej realizacji inwestycji odnosi 

się wyłącznie do wymiaru terytorialnego gdzie podstawą są gminy a nie powiaty i zasugerowano 

żeby wyłączyć powiaty, jako członków z tego porozumienia. W związku z tym w ubiegłym roku 

była podjęta uchwała w gminie gdzie min. zmienił się skład i sprawa ZIT została odłożona na bok. 

W grudniu ubiegłego roku UM przystąpił do intensywnych prac nad porozumieniami i w wyniku 

tych ustaleń także wytycznych infrastruktury rozwoju w tym porozumieniu, którym państwo macie 

przed sobą zmiany dotyczą przede wszystkim uzyskania statusu dla lidera, czyli miastu Jeleniej 

Góry w imieniu wszystkich gmin. Porozumienie nie jest załącznikiem do uchwały, dlatego, że to 

porozumienie zostanie przekazane do konsultacji do Urzędu Marszałkowskiego i zmian nie 

będziemy wprowadzali tylko porozumienie zostało zaakceptowane i to porozumienie zostanie 

wysłane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Może się zdarzyć, że Ministerstwo uzna, że 

jakieś poprawki jeszcze trzeba nanieś i żeby państwa jeszcze raz nie fatygować w podejmowaniu 

następnej uchwały. Podejmujecie państwo uchwałę deklarującą wskazując Wójta do realizacji tej 

uchwały. Główne zmiany, które wynikły w treści porozumienia, że ZIT AJ musi mieć status 

instytucji pośredniczącej żeby mógł zarządzać między gminami. Oznacza to, że będzie dużo 

formalności w kwestii organizacyjnej. Zwróciła się do radnych o zadawanie pytań w kwestiach 

zawiłych bądź nie zrozumiałych.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zwrócił się do Wójta o wskazówki, o co 

możemy występować, co możemy zyskać a co możemy stracić przystępując do ZIT AJ.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Panie przewodniczący Wysoka Rado, nie wiem dokładnie teraz o 

co dokładnie możemy występować bo w międzyczasie negocjowaliśmy każdy z aspektów, o 

którym dziś będziemy dyskutować na który przeznaczone są pieniądze, ja myślę że pani naczelnik 

potwierdzi że nie byłem łatwym negocjatorem, a szczególnie w istotnym dla nas aspekcie , mam 

na myśli tutaj kanalizację i wodociągowanie, jasno pokazywałem, o co powinniśmy walczyć i o co 

ta grupa, która negocjowała z Urzędem Marszałkowskim z ramienia ZITu JG. Proszę powiedzieć 

czy my będziemy mogli sięgnąć po te pieniądze a jeżeli nie to, dlaczego nie. Sam fakt utworzenia 

w ostatnim okresie takich jednostek jak ZIT i pewnego ogólnego nacisku politycznego na to żeby 

te ZIT powstawały nie jest dobrym rozwiązaniem. Ostatnie lata, kiedy możemy wydatkować 

pieniądze i nagle powstają twory, które nie mają żadnego doświadczenia. My już ponad rok 

rozmawiamy czy to będzie taki ZIT czy inna jednostka powiem, że w mojej ocenie jest to bardzo 

rzecz nie dobra. Bardzo proszę Panią Naczelnik jeszcze raz o objaśnienie na jakie inwestycje 

będzie można pozyskać pieniądze z ZIT a jeżeli nie , to dlaczego z innych pieniędzy nie będziemy 

mogli tych środków wziąć. Na pewne wątpliwości, które zostały wskazane przez wysoka rade na 

poprzedniej sesji Pani Naczelnik udzieliła państwu pisemna odpowiedź. - Powiedział też, że to jest 

wasza decyzja ja nie naciskam na podjecie tej uchwały. Raz jeszcze podkreślam formuła ZIT nie 

do końca szczęśliwa , nie jestem z niej zadowolony , formuła na tyle na ile mogę staram sie być 

kontrą, natomiast jest tam zapis dotyczący wiodącego głosu Pana Marcina Zawiły Prezydenta 
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Miasta Jeleniej Góry, co do którego też nie zgadzam się. Drodzy radni , nie ma konieczności bycia 

w tym ZiT natomiast musimy pamiętać i przeanalizować co możemy zyskać a co stracić nie będąc 

uczestnikiem ZIT . 

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - na ZIT AJ przyznane 

jest 122mln 225 tys.zł euro są to środki na różne priorytety inwestycyjne. Na te priorytety, które nie 

znalazły się w ZIT będziecie państwo mogli bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Urzędu 

Województwa Dolnośląskiego. Na początku zrobiliśmy taką tabele i przeliczyliśmy, jako średnio 

czy państwu bardziej opłaca się być poza ZIT czy być w ZIT. Tabela ta przedstawia liczbę 

mieszkańców w aglomeracji jeleniogórskiej idąc techniką ludności, o jakich pieniądzach 

mogliśmy mówić i aplikować bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego nie poprzez 

wyznaczone pieniądze przekazane na inwestycje terytorialne. W tej chwili o ile państwo nie 

podejmiecie uchwały o przystąpieniu, do ZIT AJ aplikowalibyście państwo bezpośrednio do 

Urzędu Marszałkowskiego o środki poza dedykowane ZIT.W województwie dolnośląskim są trzy 

ZIT: ZIT aglomeracji wrocławskiej jeleniogórskiej i wałbrzyskiej. Poza tymi trzema ZIT z ogólnej 

puli środków część środków przeznaczona jest na obszary wsparcia. np.; Lubań, Zgorzelec 

dostanie ziemia Kłodzka itd. Pieniądze nie zadedykowane obszarom będzie stosunkowo mało.  O 

ile państwo nie przystąpicie do ZIT AJ to otrzymać, jakie kol wiek środki będzie bardzo trudno.  

Mamy 95 mln 850tys.euro na twarde inwestycje 26 mln 375tys euro na miękkie inwestycje 

finansowane z europejskiego fundusz społecznego kwota, która nie zostaje zagospodarowana ZIT 

ani obszarom wsparcia jest to 62mln euro, która jest podzielona na priorytety, na które nie 

posiadam jeszcze informacji. Przedstawiła proponowane środki, na co będą przeznaczane w 

ramach ZIT AJ: 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, -   Chciałbym otworzyć dyskusję i 

korzystając z okazji pozwoliłbym sobie jako pierwszemu zadać pytanie, bo mówimy o tych 

środkach , które są przeznaczane na różne działania i wspomniała  Pani ze 4 mln złotych są 

przeznaczone na drogi lokalne, a biorąc pod uwagę to że nawet gdy wyłączymy Jelenią Górę , jest 

to nadal 18 Gmin do podziału , a 4 miliony zł to jest remont jednej drogi tak naprawdę. A nie 

wydaje mi się by inne Gminy nie starały sie o te środki. Ale moje pytanie jest inne , skierowane do 

Pana Wójta. Biorąc pod uwagę to jakie pieniądze i jakie są przeznaczone projekty, rozmawialiśmy 

wcześniej o kanalizacji, pytanie moje jest takie: czy nas w obecnej chwili stać na takie projekty? 

czy będziemy w stanie je wykonać? Nawet jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, 

czy my jako gmina będziemy zabezpieczeni finansowo, żeby projekty te realizować. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Nie za bardzo wiem jak to odnieść do ZIT- u i do uczestnictwa w 

tym Zicie bądź nie, natomiast jeśli w ramach ZIT- u to kanalizacja z tego co rozmawialiśmy z UM 

to na pewno nie wcześniej jak w 2016r. będzie uruchamiana. Powiem w ten sposób , teraz to my 

mamy na głowie zweryfikowanie naszego wniosku i naszego projektu. Radni są informowani na 

każdej sesji, w jakiej sytuacji jesteśmy i jak to wszystko wygląda. Będziemy robić wszystko żeby 

we własnych indywidualnych wskaźnikach znaleźć i mieć możliwości zaciągania kredytu i 

zaciągania kolejnych zobowiązań na wkład własny na inwestowanie inwestycji. Natomiast, 

szczerze powiem uzależnianie uczestnictwa w Zicie od tego czy nas na to stać czy nie, no szczerze 

powiem że nie rozumiem. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -  To ja juz odpowiadam - bo Pan mówi że Pan 

nie rozumie a mnie chodzi o to że uczestnictwo w ZIT AJ wiąże sie co prawda można powiedzieć z 

z małymi pieniążkami w skali całego budżetu, ale są to pieniądze które rokrocznie będziemy 

przekazywać na działanie biura ZIT , i jeżeli wydarzyłaby sie sytuacja że nasz wniosek  zostanie 

zaakceptowany, pozytywnie rozpatrzony, a okaże sie ze w przyszłości mając na uwadze to że 

mamy do zwrotu pozostałą część subwencji oświatowej, i jak wiemy to póki co , wychodzi na to że 

mamy kolejne pieniądze , które do firmy "WODNIK" musimy oddać, nadal spłacamy kanalizację 

w Komarnie, wiec po prostu moje pytanie brzmi czy my będziemy w stanie sfinansować takie 

projekty? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odpowiem pytaniem na pytanie. Czy stać nas będzie, w 2017 

kiedy będziemy mieć możliwość dofinansowania czy wkładu własnego być poza nawiasem 

możliwości sięgania po środki? Uważam, że mniejszym złem jest zapłacenie składek z rzędu ( 4 

tys. mieszkańców x 0, 50) około 2 tys.zł rocznie i umożliwić sobie pozycje startową niż zaniechać 

uczestnictwa i zamknąć sobie aplikowania środków. Moja odpowiedź brzmi bezwzględnie -  

Jeżeli ja bym miał decydować wole ponieść koszt 2 tys.zł per rok, niż zamknąć sobie furtkę do 

pozyskiwania środków.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Dziękuje bardzo o taką konkretną odpowiedź 

mi chodziło. Bardzo proszę Radnych, jeżeli ktoś ma pytania, proszę o zadawanie ich. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak -Proszę mi powiedzieć, ponieważ tutaj w 

odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego Rady Gminy, odnosiła sie Pani do wyboru 

projektów, wyboru wniosków, ponieważ w poprzednim porozumieniu zadanie to należało do 

Komitetu Sterującego, a teraz udzieliła  Pani informacji ze będzie to niejako robione przez 

podmioty zewnętrzne, przez komitet oceny projektów i przez niezależnych ekspertów, proszę mi 

powiedzieć, kto będzie wybierał członków komitetu oceny projektu i na jakiej podstawie w 

oparciu, o co będą kryteria strategiczne konstruowane. 

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - ZIT AJ ma minimalny 

podział zadań nie wdraża w całości tylko jego funkcja sprowadza się do oceny zgodności 

projektów. Będą oceniali to eksperci będą listy, którą przedstawi Urząd Marszałkowski. Mamy 
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informacje, że końcem maja początkiem czerwca br. będzie ogłoszony nabór na ekspertów, którzy 

będą te oceny dokonywać. Jeśli chodzi o kryteria to UM nałożył na nas obowiązki w postaci 

wskaźników.Za tymi środkami idzie realizacja wskaźników gdzie będzie widoczne czy my 

racjonalnie wydajemy te pieniądze a z drugiej stronie zrealizować wskaźniki, które wynegocjowali 

z komisja europejską dla całego programu. Nie wykorzystanie wskaźników do roku 2018 gdzie 

będzie pierwsza ocena może spowodować, że te środki mogą być nam cofnięte. Kolejnym 

elementem jest to co Wójt mówił o projekcie strategicznym i na ostatnim spotkaniu mówiliśmy też 

o projektach efektywności energetycznych będą projektami   strategicznymi ponieważ jest to 

temat  bardzo ważny i wpływa on na  stan środowiska  a przede wszystkim na koszt utrzymania. 

Kolejne kryterium przy ocenie będą projekty zintegrowane wynikające z ustawy są to projekty 

łączące się tematycznie które powodują realizacje celu po przez realizacje innych projektów. Np.: 

chcecie wyposażyć miejsca w przedszkolach  to równolegle jeżeli państwo złożycie projekt do 

RPS na  działania miękkie  to jest to projekt zintegrowany. Minimalny wkład własny jest to 15% 

to ma ogólny wpływ na większe  środki  do rozdysponowania  na większą liczbę beneficjentów .   

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski -  zwrócił się do Wójta powiedział  Pan ,że te zapisy które 

dla nas były wątpliwe i Pan stanął w obronie naszych argumentów ale ,że będzie Pan podejmował 

jeszcze dyskusje na ten temat  odnośnie porozumienia. Moje pytanie brzmi o ile rada podejmie 

pozytywnie tą uchwałę na ile te zapisy mogą być dyskutowane  , zmieniane po podjęciu  tej 

uchwały.    

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odnośnie zmian jak to ma wyglądać  i dlaczego tak przedstawiła 

Pani Naczelnik  jak wyglądają rozmowy z UM. Ja przede wszystkim stoję po stronie naszej  

gminy. Głównym problem dla mnie w zapisie przedstawionym jest możliwość  veta Prezydenta 

Miasta Jelenia Góra. Rozmawiałem z naszym Mecenasem  może będzie trzeba wynegocjować 

kontr veta . Ja rozumie argumenty Jeleniej Góry ale ja będę ostro veto wał za to ,że nie może tak 

pozostać  mimo ,że jest to  największe miasto aglomeracja bierze na siebie nazwę  i ma zająć się 

całością tematu i organizacją i szeregiem problemów . Ja jestem jeden z 19 gmin od początku 

zadawałem trudne pytania odbywały się  negocjacje i żądania z UM  każde wasze pismo każde 

wasze żądanie  wasze uwagi będą przedstawiane w ZIT AJ .  W momencie kiedy odczytywałem 

państwa pismo  z poprzedniej sesji to 13 rad już taką uchwałę  podjęło i Wójtowie tych gmin 

podeszli do mnie i pytają czy to naprawdę tak jest. My nie możemy odpowiadać za pozostałych 

członków ZIT AJ. 

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - do wkładu UE musi 

państwo zagwarantować 15% wkładu własnego . Najpierw trzeba te środki wydatkować rozliczyć 

i dopiero wpływają do państwa pieniążki. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz,- powiedział ,że kanalizacja drugiej części 

Janowic Wielkich to jest 10 mln zł to nie jest tak ,ze my wkład własny zabezpieczymy w 

wysokości 2 mln zł. ale my musimy najpierw te 10mln pozyskać i dopiero po zakończeniu 

będziemy mieli ten zwrot.  

Radny Piotr Lesiński - czy te kwoty przedstawione przez Panią są całością do 2020 roku na 19 

gmin do dyspozycji. Drugie pytanie, co będzie o ile którąś z gmin nie przystąpi do ZIT AJ czy te 

kwoty podane na całość tych 19 gmin będą pomniejszane.  

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - kwota ta liczona była z 

uwzględnieniem członków należących do ZIT i ich mieszkańców w związku z tym uważam, że 

będzie to pomniejszane. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że o ile nie zostaną wykorzystane sroki to wszystko 

spływa do jednego worka. Jestem przekonany, że w 2020 roku będzie wielki krzyk, że zostało 

masy pieniędzy i nikt po nie sięgnął, ale nie dla tego, że nie chciało się napisać wniosku tylko, 
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dlatego, że indywidualne wskaźniki są na takim poziomie, że my nie jedziemy w stanie tego zrobić. 

Rozmawialiśmy z Panią Poseł, że o ile sejm już dzisiaj nie będzie na ten temat rozmawiać to i nie 

zacznie zmieniać i ulani styczniach tych minimalnych wskaźników to polegniemy. Druga sprawa 

to na dzień dzisiejszy wskaźniki efektywności to jest absurd żeby to osiągnąć żeby w tym budynku 

mogli osiągnąć efektywność energetyczną i mogli się wpisać to nie kotłownia to nie do cieplenie, 

lecz so lary żeby zmieścić się w widełkach efektywności energetycznej wskazane przez UE. Takie 

są właśnie problemy. Będę się starał żeby Jelenia Góra nie była większością tylko ¾ żeby ten 

przelicznik równościowy, czyli ilościowy proporcjonalne obciążenie w ZIT AJ za funkcjonowała. 

Natomiast czy uda mi się kolegów i koleżanki przekonać czy lepszym w przekonywaniu będzie 

Prezydent Jeleniej Góry to życie pokaże.    

Radny Dariusz Podkański - zapytał czy po podpisaniu uchwały przez radę będzie można 

wycofać się z tego porozumienia. 

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - powiedziała, że za 

zgodą wszystkich członków. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że o ile dzisiaj podejmiemy ta 

uchwałę to rozumie, że członkowie ZIT AJ nad treścią tego porozumienia jeszcze państwo 

będziecie pracować.  

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - 6 maja ma odbyć się 

spotkanie i na wszystkie przedstawione uwagi będziemy rozmawiać.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - powiedziała, że wszelkie zmiany 

porozumienia będą należały tylko i wyłącznie od komitetu sterującego.  

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - uchwałę, która państwo 

podejmiecie powierzacie wykonanie Wójtowi Gminy. Pan, jako członek komitetu sterującego w 

ramach zapisu w tym porozumieniu, czyli zmiany porozumienia dot: zmiany wszystkich będzie 

brał udział w głosowaniu nad treścią porozumienia. 

Radny Piotr Lesiński - czy Wójt w dniu 6 maja br na spotkaniu może przedstawić jeszcze swoje 

propozycje i czy muszą przejść większością głosów czy Prezydent Miasta musi się zgodzić.  

Padła odpowiedź - większością głosów.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - odniósł  się do nieszczęsnego zapisu veta, ponieważ 

zgodnie z Pani argumentacją to średnia arytmetyczna może być problematyczna dla Jeleniej Góry, 

ale metod obliczania siły głosu poszczególnych głosujących jest wiele i wiele można stosować 

rozwiązań, które będą bardziej korzystne, ale wydaje mi się w mojej ocenie, że taki zapis może 

doprowadzić do tego, że wszyscy będą chcieli a Prezydent Jeleniej Góry nie będzie chciał i sprawy 

staną w miejscu i te wskaźniki nie będą w ogóle być realizowane. Ludność Jeleniej Góry jest 

większa niektóre gminy ludności mają więcej niektóre mniej natomiast jak pani wymieniała 

kwoty, jakie są to Pan dorzucił ile na gminę przypada i średnia to jest fikcja i każdy otrzyma po tyle 

samo wiadomo, że tak nie będzie.  

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - miasta jelenia Góra nie 

może aplikować oddaje całe pole gminą. Przez dwa miesiące prosiliśmy gminy o zgłaszanie 

pomysłów i projektów, które chcieliby je realizować i mamy rozeznanie. Powiem tylko jedno, że o 

ile gminy nie będą ze sobą współpracować w ramach wykonywania i ustalani tych priorytetów, 

które maja szansę na realizację chociażby akceptowanie oceny strategicznej też ważnej, ale 

akceptować będzie komitet sterujący. Jeżeli nie będzie zgody w podejmowaniu decyzji 

sparaliżujemy sobie cały system wdrażania.  

Radny Dariusz Podkański - 6 maja jest spotkanie mmówiliście, że 18 gmin przystąpiło już i 

pozostały tylko Janowice   

Radna Iwona Niedźwiedzińska - szaro to widzę. Jestem już wieloletnia radna i mamy już tu 
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zaszłość historyczną z uwagi na to, że o naszej gminie zawsze się zapominało i mam obawy czy 

nasza gmina nie będzie na szarym końcu i, że nie będziemy mieli żadnych korzyści z tego 

przystąpienia.   

Radny Piotr Gołębski - odnośnie alokacji środków 8 mln na gospodarkę wodno ściekowa, która 

najbardziej interesuje nasza gminę. Czy może Pani to sprecyzować?  

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - jest to wskaźnik gdzie 

przelicza się na liczbę mieszkańców i to wynika z ustawy. Państwo ten wskaźnik realizujecie i 

możecie i macie możliwość aplikować są gminy, które nie dopilnowały kwestii formalnych a 

państwo ten warunek spełniacie.     

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - zapytał ta kwota 32 mln to ile gmin złożyło i 

na jakie zapotrzebowanie kwotowe. 

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - zdecydowanie 

przewyższa to jest 85% dofinansowanie 15% wkładu własnego. 

Radny Jan Popławski - czy są jakieś środki na meliorację 

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - niestety nie ma 

środków finansowych RPO na ten cel. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - odnośnie komitety sterującego we 

wcześniejszej wersji porozumienia komitet sterujący wybierał projekty i opracowywał listę 

rankingową natomiast w chwili obecnej to wszystko wybór projektów i opracowywanie list 

rankingowych będzie należało do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry a komitet sterujący będzie miał 

przedstawiony tylko do akceptacji. Wyboru nie będzie.  

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - powiem, dlaczego 

Wójtowie, Burmistrzowie aplikują, czyli oceniają wnioski, które składają. Burmistrz przystępując 

do komitetu sterującego gdyby chciał oceniać musiałby podpisać deklaracje bezstronności to 

wynika z ustawy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - kto będzie podejmował ocenę strategiczną    

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - eksperci zewnętrzni i 

pracownicy. UM zaproponował nam takie rozwiązanie żeby dokonać pierwszą ocenę techniczną, 

czyli czy wnioski są kompletne i o ile czegoś brakuje np.; podpisu odsyłamy do uzupełnienia.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, - zapytał odnośnie składek złożonych prze 19 

członków + 85% z RPO to w przybliżeniu daje nam 1 mln zł.  i Pani napisała nam w wyjaśnieniu, 

że w komórce Miasta w Jeleniej Góry będzie pracowało 7 osób. Przeliczając ten 1 mln zł na 12 

miesięcy na 7 pracowników to miesięcznie wyszło mi na jednego pracownika 11 900 zł.  

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - wszystkie miejsca są do 

obsadzenia będą nabory proszę namawiać swoich mieszkańców o wgląd na stronę internetową i 

składać cv. Pieniążki te będą przeznaczone na pensję na promocję, szkolenie beneficjentów, 

promocje programu, oceny projektów, koszty związane z wymogami UE.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - zapytał, na czym ma polegać promocja skoro 

beneficjantami będą gminy  

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - na pewno będą 

szkolenia będą przekazywane niezbędne materiały, które pochłaniają koszty, pomimo, że Urząd 

Marszałkowski tnie nam te koszty. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - zapytał o nabory ekspertów mówiła Pani żeby rozsyłać 

informować czy kryteria o naborze ekspertów będą ustalane lokalnie czy przez UM. 

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - nabór na ekspertów 

będzie przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski. 

Radny Dariusz Podkański - zapytał czy już poszczególne gminy składały już projekty o ile tak to, 
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o jakie inwestycje. 

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - zwróciliśmy się do 

gmin żeby przez okres dwóch miesięcy składali informację o planowanych projektach do 

realizacji. Jelenia Góra zgłasza pierwszą realizację to obwodnica Maciejowej a drugi etap......... 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zwrócił się do Pana mecenasa z zapytaniem 

jak miałby wyglądać zapis w treści porozumienia ażeby ograniczyć możliwości blokowania przez 

Prezydenta Jeleniej Góry.  

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że 18 gmin przyjęło uchwałę. Projekt przechodzi 

większością głosów i o ile w tej większości głosów znajduje się głos Prezydenta Miasta 

przykładowo, że przy większości np.: 15 głosach ten warunek nie ma zastosowania. Przykładowo 

10 głosów „za” w tym głos Prezydenta to przechodzi, ale jeżeli Prezydent jest przeciw a 15 głosów 

„za” to w tedy liczy się ten projekt z 15 głosami.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - pytanie do Skarbnika jak wielki oddźwięk 

Wójtów miało to pismo a szczególnie veto. 

Skarbnik Gminy Dariusz Gudowski- niektórzy dopiero zauważyli te zapisy i dopiero się 

wczytali w treść porozumienia. 

Renata Kwiatek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Jelenia Góra - przystępując do ZIT AJ 

odmykacie sobie drogę. 

Radna Iwona Niedźwiedzińska - przystąpienie tak daje nam otwarta drogę tylko boimy się, że 

na końcu tej drogi jest furtka, którą za nic nie możemy jej przeskoczyć lub otworzyć.                                                                                                         

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 15 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 15 

radnych, 8 głosów „za” ( A. Skotarek, J. Popławski, R. Łącki, R. Sobolewski D. Podkański, R. 

Czaja St. Tadrak, P. Lesiński), 7 głosów ‘’wstrzymuje się’’( A. Kozak, P. Pawłowicz, I. 

Niedźwiedzińska, S. Przedwojewska, J. Wasiak Poniatowski, St. Tatarzyn P. Gołębski,) głosy „ 

przeciw” nie wystąpiły.. 

Uchwała została podjęta i zarejestrowana 

Uchwała  

Nr VII /30 /2015 

 

Ad.4 

Zamknięcie obrad nadzwyczajnej VII sesji Rady Gminy.       

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz powiedział, że zakres tematyczny porządku 

obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń 

wobec powyższego o godz 17: 30 dokonał zamknięcia VII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w obradach.  
 

Protokołowała                                                                        

Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                             Przewodniczący                                                                      

                                                                       Rady  Gminy 

Insp. ds. Rady Gminy  

i działalności gospodarczej                                          Paweł Pawłowicz   
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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. 
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