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BRG.0002.VIII.2015 
 

                             PROTOKÓŁ Nr VIII /2015 

                   z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

                    z dnia 18 czerwca 2015roku ( czwartek) 

                               godz. 1000 

 

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 VIII sesje Rady Gminy Janowice Wielkie 

– o godz. 1000 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy i Radnych Rady 

Powiatu, Wójta Gminy Janowic Wielkich, Skarbnika Gminy, Mecenasa, Sekretarza Gminy, 

Sołtysów w tym dwie nowe wybrane Panią Agatę Brodziak i Kingę Milancej oraz zawsze 

uczestniczącego mieszkańca Gminy Pana Bogdana Lesińskiego.. 

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 VIII 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 VI i VII sesji Rady Gminy. 

6.   Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia               

      komunalnego. 

 Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowice 

Wielkie za rok   2014. 

 Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowice Wielkie w 

sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 

 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w 

sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2014. 

 przedstawienie opinii Składu Orzekającego we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Janowic Wielkich. 

 Dyskusja. 

 Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie 

mienia komunalnego za 2014r. 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowic Wielkich 

z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2014. 
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7.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

7.1 zmiany uchwały nr XXI/75/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca  

      2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna   

      Grupa Działania Duch Gór” 

7.2.przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Janowice   

      Wielkie na lata 2015-2022 

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

7.4.powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych   

      na kadencję 2016-2019 

7.5.upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Janowice Wielkie do wystąpienia do  

      Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o udzielenie informacji o    

      zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 

7.7.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego powierzenia  

      Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni   

      niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice  

      Wielkie w sezonie letnim  2015 

8.   Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich   

      dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o analizę   

      lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

9.   Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Sprawy różne. 

11. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

12. Przyjęcie protokołu z  VI -VII sesji Rady Gminy. 

13. Zamknięcie VIII sesji Rady Gminy. 

  

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

uwagi, poprawki bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji? Przewodniczący dodał, że 15 

czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej 

Rady Gminy, na którym to omawiano i analizowano przedmiotowe uchwały 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - zwrócił się do wysokiej rady o dokonanie zmian w 

porządku dzisiejszych obrad, tj: ppkt 7.3.wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie 

na 2015 rok rozpatrzyć, jako ostatnią uchwałę z uwagi na wniesione autopoprawki związane z 

funduszem sołeckim poruszanych na zebraniu wiejskim w Komarnie. Ponadto zwrócił się również 

o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla 

wnioskodawców na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie na realizację prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, który państwo otrzymali przed sesją. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – powiedział, że przedstawiony nam dziś 

projekt uchwały nie był analizowany przez Komisje Budżetu Infrastruktury Komunalnej wobec 

tego otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam 

dyskusję i przystępujemy do głosowania nad dokonaniem zmian w porządku obrad uwzględniając 

zmiany zgłoszone przez Pana Sekretarza Gminy. W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 

13 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych; 13 głosów 

„za”, głosy „przeciw” i głosy „ wstrzymuje się ” nie wystąpiły ( Radny Jędrzej Wasiak 

Poniatowski nieobecny na sali obrad) 

Radni uwzględniając zmiany jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad dzisiejszej sesji.  
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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. 

Przewodniczący Rady Gminy Paw Pawłowicz - powiedział, że w tym okresie otrzymaliśmy od 

Pana Wójta odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje. Nadmienił również, że każdy radny, 

który zgłaszał wniosek bądź interpelacje również otrzymał odpowiedź.  

- wpłynęło pismo od radnego Piotra Lesińskiego odnośnie kosztów utrzymania apteki we 

wspólnocie mieszkaniowej przy ul 1 go Maja 25 w Janowicach Wielkich. Sprawę tą omówimy w 

sprawach różnych. 

                                                                                                                       

- załącznik nr 2 - 

- wpłynęło pismo od Kierownika GOPS w sprawie przeprowadzonych oględzin budynku w 

Komarnie nr 10 po przebytej wichurze, która miała miejsce w dniu 31.03.2015 o ile będą pytanie 

również omówimy w sprawach rożnych. 

                                                                                                                        

- załącznik nr 3 - 

- od Wojewody Dolnośląskiego wpłynęły uwagi odnośnie uchwały nr VI / 22/2015 w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice 

Wielkie. Przewodniczący zapoznał z treścią pisma po przez przeczytanie.  

 

                                                                                                                          

-załącznik Nr 4- 

 

- wpłynęło pismo od Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, które będziemy rozpatrywać 

przy podejmowaniu uchwał w tym temacie.  

 

                                                                                                                           

-załącznik Nr 5- 

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

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie, miedzysesyjnym 

od 26 marca do 17 czerwca 2015 r. W międzyczasie sesja nadzwyczajna 29.04 br . w sprawie  ZIT 

AJ. 

Infrastruktura gminna: 

- Początek odbudowy murów  w Trzcińsku. droga w Radomierzu k. kościoła w stronę willi:   

  w najbliższym czasie droga w dolnym Komarnie do PGR do 15.09 br. 

- Zmiana protokołu popowodziowego po ulewie z 2012 r.: uzyskano zgodę na umieszczenie  

  w nim drogi do oczyszczalni ścieków 

- Dokonaliśmy przeglądu zasobu mieszkaniowego gminy: 5 wolnych mieszkań, w tym 1 na   

  sprzedaż (Mniszków) i 4 pod zasiedlenie (mieszkańcy Radomierza 3a) 
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- Dokonaliśmy notarialnego zamiany działek z pp. Wilk za zaległy podatek; rozważane jest  

  ponowienie procedury w stosunku do kolejnej działki. 

- Wpłynęła oferta na dzierżawę pomieszczeń obecnego sklepu w Trzcińsku z tak zwanym   

  przebicie cenowe dotychczasowym warunków obecnego dzierżawcy do tego tematu   

  wrócimy, ponieważ jest to porównywalna sytuacja radnego Lesińskiego odnośnie lokalu   

  pod Aptekę przy ul. 1-go Maja w Janowicach Wielkich, którego jesteśmy właścicielami. 

  Powiem, co zrobiłem, jakie zostały podjęte czynności i dlaczego. Na dzień dzisiejszy    

  wstrzymałem jeszcze swoja decyzje i chętnie posłucham w jednej i drugiej kwestii tego, co   

  będą mieli do powiedzenia państwo radni, ponieważ obie te decyzje są decyzjami     

  wyjątkowo niełatwymi i o bardzo istotnym od dźwięku społecznym dla mieszkańców   

  Janowic i Trzcińska.     

- Odbyła się druga sprawa sądowa z p. Podolec dot. prawa do gminnego lokalu w    

 Mniszkowie. Sąd oddalił wniosek Pani Podolec przychylając się do stanowiska Wójta  

  Gminy i Kmisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji. 

- Dokonaliśmy sprzedaży w ramach rokowań 2 działek przy ul. Kolejowej. 

- Otrzymaliśmy nakaz PINB dotycząca wykonania wentylacji budynku Świerczewskiego 10  

  do września 2015, koszt około 6 tys. 

- Sprzedaż lokalu przy 1 Maja 10: nie mamy już udziałów w tym budynku. 

- W porozumieniu i na wniosek z lat poprzednich firma Tauron powiadomiła nas w obecnym  

   roku, że w przyszłym roku będzie dokonywać modernizacji oświetlenia przy ul.  

  Robotniczej, (5 tys. musimy wprowadzić do budżetu zamontowanie okablowania     

  zewnętrznego do zasilania ulicznego) 

- Wykonane zostały cząstkowe na pewno niewystarczające remonty dróg powiatowych  

 przez starostwo; wkrótce zostanie odwrócona kolejność wjazdu na most w centrum Janowic    

 Wielkich (po nowym projekcie organizacyjnym) 

-Zakupiono 10 koszy ulicznych, m.in. do Miedzianki (wkrótce montaż siła naszych   

 pracowników) 

-Przeprowadziliśmy zapytanie ofertowe na zgrzewarkę do rur będziemy się zastanawiali, ale   

 najprawdopodobniej zakupimy Koszt takiej zgrzewarki od 5 tys. zł wzwyż. W samym tym  

 roku na awarie wydaliśmy już 3 500, 00 zł.  

-W oparciu o uchwalony budżet zakupiliśmy kosiarkę Husquarna z koszem do prac   

 szczególnie na Zielonej Dolinie. 

-Zepsuł nam się samochód Fiat (ze skrzynią) naprawa to 6 tys. 

-Zakupiono kontener do przewozu wody pitnej na wypadek awarii bądź zdarzeń losowych.  

Sprawy finansowe: 

-Jak już państwo wiecie było to już poruszane na komisjach Spór sądowy z Wodnikiem o sposób 

naliczania opłat za ścieki o charakterze przemysłowym z Komarna: Gmina przegrała sprawę w 

drugiej instancji czekamy na uzasadnienie wyroku i będziemy wnosić o kasację do sądu 

kasacyjnego.  

-Minister Finansów w oparciu o nowe przeliczenia i naszą kolejna propozycję dot: spłat zaległej 

subwencji oświatowej 2005-2010 odroczył wydania decyzji odnośnie naszego wniosku odroczył 

wydanie decyzji w sprawie wniosku gminy o odroczenie natychmiastowego żądania spłaty zaległej 

subwencji oświatowej.  Opinia RIO jest decyzją przychylną naszemu wnioskowi i przekazana do 

Ministra Finansów w najbliższych tygodniach a być może po wakacjach oczekujemy decyzji 

stanowiska Ministra Finansów odnośnie naszego wniosku o rozłożenie. Powiem, że Minister 

Finansów zażądał żebyśmy do 20.06. br zapłacili 1 200 000, 00 zł. Razem ze Skarbnikiem 

musieliśmy ostro przepracować nasze założenia budżetowe to, co chcieliśmy spłacić do sierpnia 
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2017 przerzucić na lata 2015-2016 taki wniosek złożyliśmy do Ministra Finansów.  

 -Przeprowadziliśmy przetarg na obsługę bankową: brak ofert, gdyż nie ma chętnych do 

prowadzenia usług kasowych; aktualnie przedłużona umowa z BGŻ do końca września br. Jeden z 

oferentów, który wyraził chęć nie przystąpił do przetargu, ponieważ nie otrzymał decyzji komisji 

nadzoru finansowego o rozszerzenie zasięgu działalności. Mam nadzieje, że taką zgodę otrzyma i 

punkt kasowy i nie tylko będzie dalej służył naszym mieszkańcom. Będziemy walczyć, aby podjął 

obsługę bankową.  

Na mocy z dnia 29 kwietnia 2015r z sesji nadzwyczajnej podpisałem porozumienie o przystąpieniu 

gminy do ZIT AJ  

- Mamy przygotowany przetarg na dowóz dzieci do placówek oświatowych: wstępnie 

przygotowany- na okres do 31.12.2016 r. tylko na ten okres, ponieważ od stycznia 2017 roku 

wchodzą zmiany dotyczące przewozów pasażerskich. Czekamy na większą ilość informacji. 

-Zakończyło się rozliczenie zimowego utrzymania dróg; Komisja Rewizyjna dokonałam przeglądu 

i pracujemy nad tym jak kolejny przetarg na kolejne 3-letni okres rozpisać. Proszę uprzejmie 

szczególnie tych radnych i te osoby, które miały wspólnego z odśnieżaniem, aby składali swoje 

propozycje, aby polepszyć będziemy się zastanawiali jednak nad zastosowaniem formuły 

roboczo-godziny albo roboczo-dnie nie wiem, co z tego wyjdzie zobaczymy. Dokonamy 

ponownego przeliczenia i zobaczymy, jaki można by ewentualnie usprawnić.   

Ład przestrzenny: 

-Zastrzeżenia 3 konkretne nieścisłości wojewody do nowo uchwalonego studium: między częścią 

opisową a graficzną. Trwają wyjaśnienia. 

-Rozpoczęła się budowa w radomierskiej podstrefie ekonomicznej Thom Polska, mam nadzieję, że 

ruszą nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Trwają prace z dnia na dzień nad 

poszerzeniem strefy ekonomicznej na rzecz Dr. Schneidera. Miesiąc temu złożyliśmy wniosek o 

rozszerzenie podstrefie ekonomicznej w Radomierzu o kolejne działki w oparciu o rozmowy i 

monity Dr. Schneidera to przybiera na działaniach na kolejną rozbudowę firmy. 

-Rozpoczęła się i trwa budowa nowego ośrodka zdrowia przy naszej alei Jarząba szwedzkiego w 

Janowicach Wielkich; Na tyle na ile jesteśmy w stanie gmina pomaga inwestorowi w drobnych 

formalnościach (np. zgody na transport nie normatywnego) 

- PKP pismo dotyczące chęci i naszych kolejnych rozmów odnośnie dworca też państwo 

otrzymaliście w materiałach sesyjnych do wiadomości. Po bardzo wnikliwej całości tematu 

powiedziałem dyrektorowi, że będę prosił wysoką radę o omówienie tematu, ale moje zdane w 

świetle tych zapisów i wymogów, które na nas stawiają jest to nie do udźwignięcia finansowego 

takiej wstępnej odpowiedzi udzieliłem dyrektorowi z prośbą ponowną o to żeby na jakiś 

warunkach sensownych to 5-10 m2 przejąć i wrócić do tematu zawieszonego lat temu dwa po 

stronie PKP dzierżawy na preferencyjnych warunkach miejsca na toaletę publiczna, która 

chcielibyśmy otworzyć i utrzymywać. Na etapie procedowania jest ład przestrzenny jedna prośba o 

likwidacje odcinka drogi w Trzcińsku, która funkcjonuje w ramach posesji prywatnej dla mnie 

bezwzględnie rzecz logiczna i do oddania tym, którzy występują z tym wnioskiem.           

Oświata i sprawy społeczne: 

-Zatwierdzono arkusze organizacyjne placówek oświatowych, wystąpiono o dodatkowe środki na 

pomoce szkolne z rezerwy budżetowej oraz na doposażenie stołówki szkolnej. 

-Jesteśmy na etapie realizacji, co czteroletnich wyborów sołeckich: w Miedziance wybrano 

sołtysem Andrzeja Brudzińskiego, w Trzcińsku Agatę Brodziak, w Janowicach Wielkich 

Sylwestra Szkaradka, w Komarnie Kingę Milancej. Wybrano też rady sołeckie; w dniu dzisiejszym 

i jutro kolejne zebrania. 

-Przeprowadzono wybory prezydenckie i do powiatowej izby rolniczej (przedstawiciel gminy w 
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PIR: Piotr Gołębski) 

-W sprawach społecznych mamy spory sąsiedzkie z udziałem PINB i gminy w budynku przy ul. 

Chłopskiej.  

-Spór sąsiedzki o prawo do własnego gruntu mieszkańców jednej posesji ulicy Nadbrzeżnej 

wchodzą tam dzierżawy naszego gruntu no i niestety też jesteśmy w to zaangażowani.  

- Oddano do schroniska 1 psa bezdomnego z Komarna za jedyne 3 tys.zł. 

Promocja gminy: 

- Nasza gmina miała stoisko na Tourtecu, powiatu wraz z materiałami gminnymi na MTT w 

Chorzowie oraz Majówce na Świdnickiej we Wrocławiu 

- Odbył się i został zorganizowany Dzień Dziecka na Zielonej Dolinie 

- Odbyły się zawody Extreme Trail Show w Komarnie pod patronatem wójta 

- Zakończyła się Rudawska Wyrypa przy współ organizacji naszej gminy  

W ramach promocji gminy staraliśmy się na naszych portalach informować otworzony został 

browar w Miedziance, któremu delikatnie pomagamy w promocji, za kilka dni przegląd warunków 

noclegowych. 

- Sprawdzono warunki noclegowe Agroturystyki z Dzikim Zwierzem w Trzcińsku 

Wizyty i spotkania:  

- z tych głównych to: LGD, Euro region Nysa, spotkanie sprawozdawczo=- wyborcze, spotkanie z 

Pana Poseł Czernow, Przewodniczącym Powiatu Jerzym Pokojem, Starostą między czasie odbył 

się konwent wójtów i burmistrzów, PKP dot. dworca i masztu, święto OSP (sekretarz), 156 

umówionych spotkań z mieszkańcami a 36 osób przyjęto z marszu.. 

- Uczczono Dzień Samorządu Terytorialnego 27 maja- spotkanie z pracownikami.  

- Kilka dni urlopu oraz krótkie zwolnienie chorobowe wójta. 

Poczta: wychodzących: 912, przychodzących.: 753 

Odnośnie maszty trwa procedura dotycząca budowy na terenie PKP masztu 

radiokomunikacyjnego do przesyłu danych informacji na potrzeby PKP z antenami radiowymi i 

strumieniowymi będą nadawać wyłącznie wzdłuż torów. Natomiast postępowanie o lokalizacji 

celu publicznego we wtorek przyszła wstępna propozycja od Wojewody, na która dzisiaj 

wysyłamy nasz brak zgody i odmowę do uzgodnienia tego tematu. Jestem po spotkaniach z 

projektantem dotyczących tego miejsca będziemy również o brak naszego uzgodnienia lokalizacji 

wysyłać oficjalne pismo dotyczące podjęcia rozmów i negocjacji ponad wskazaną alternatywną 

lokalizacją taka część rozmów nieformalna będziemy normalizować. PKP chce 40 m postawić 

miedzy budynkiem Gminy a Orlikiem na działce należącej do PKP. Ma to być jeden z 1100 

masztów budowanych na terenie kraju służących do przesyłu informacji dla potrzeb 

funkcjonowania PKP pionowania przejazdów pociągów zamykania przejazdów kolejowych itd. 

Zakwestionowaliśmy to bardzo ostrym łączeniem się zarówno mieszkańców jak i też organizacji 

poza zarządowej podczas Dnia dziecka na Zielonej Dolinie przez mieszkańców i tu obecnie Panią 

Alicje Kozak oraz Krystynę Pisarską petycją około 350 podpisów, która została dostarczona do 

Wojewody. Prawdopodobnie ta decyzja o tej lokalizacji zostanie odrzucona i nie będziemy mieli 

problemu z masztem w tym miejscu. Maszt ten gdzieś stanie na pewno.  Z najsensowniejszą z 

naszego punktu widzenia lokalizacją była by oczyszczalnia ścieków gdzie chcielibyśmy 

wykorzystać w zasilaniu i dostarczaniu energii dla oczyszczali czy będzie to zasadne nie wiem 

zobaczymy. Wydaje się to najroztropniejszym rozwiązaniem. 

Dyskusja 

Radny Dariusz Podkański - zapytał jak to się ma ze szkodliwością dla mieszkańców.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski =- to są słowa projektanta, że moc emisyjna tych anten jest tak 

minimalna, że nie mają żadnego lęku żeby na siłę emisji otrzymać odmowę. To będą zawężone 
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anteny kierunkowe. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Panie Wójcie odnośnie, ZIT AJ otrzymaliśmy 

notatkę, za którą dziękujemy. Mam pytanie wiem, że Bolków nie przystąpił, do ZIT czy będziemy 

musieli podejmować nowy projekt uchwały czy to będzie w ramach komitetu sterującego ZIT. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że nie ma wiedzy o odstąpieniu Bolkowa jak również 

nie było informacji od strony miasta Jelenia Góra. Prawdopodobnie musimy dokonać nowego 

zapisu. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - wspomniał Pan o sporach sąsiedzkich 

budynku przy ul. Nadbrzeżnej gdzie ten budynek wpisany jest do gminnego rejestru budynków. 

Mam pytanie czy nie należałoby zaktualizować, ponieważ wiele budynków nie jest w takiej formie 

jak były kiedyś, ponieważ osoby mieszkające w tych budynkach modernizują remontują zmieniają 

i uważam, że powinny być wykreślone z tej ewidencji.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że my w gminie mamy świeżą aktualizacje 

zabytków. Technicznie to niewiele to daje gminie ta gminna ewidencja zabytków. Dotarła do nas 

tylko jedna informacja od właścicieli o zamierzonych zmianach i co oni muszą robić i jakie 

otrzymać zgody. O ile nie będzie to odbiegać tak drastycznie od całości i okolicy to nie 

przeszkadzamy w remontach.    

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - zapytała odnośnie przekazania dworca PKP, 

ponieważ w tej otrzymanej informacji mówi się w dwóch przypadkach, kiedy to PKP może 

przekazać bezpłatnie a widzę, że Pan Dyrektor w spotkaniu przedstawił dosyć szczegółowo ten 

jeden ze sposobów, czyli przeznaczenia nieruchomości na cele związane z inwestycjami 

infrastrukturalnymi. Czy PKP nie bierze w ogóle tego drugiego rozwiązania, czyli przekazanie ze 

względu ekonomicznych? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - w sprawie jednego i drugiego przypadku z punktu widzenia 

gminy jest równoznacznie, bo jak nam przekażą na wykorzystanie infrastrukturalnego to będziemy 

musieli cos robić i oni ewentualnie zyskają, jeżeli oni przekażą w oparciu, że ich nie stać i dla nich 

bez sensu jest ekonomicznie utrzymanie to my też nie jesteśmy zainteresowani, ponieważ dla nas 

utrzymanie kolejnego budynku konieczności remontu itd. W mojej ocenie, jako gmina nie 

jesteśmy, jakąkolwiek formą przyjęcia tego budynku. Jedynym, co jestem zainteresowany to dwa 

lata temu przejęcia toalet.   

Radny Piotr Lesiński - odniósł się do pkt 4 ZIT gdzie miasto Jelenia Góra miało ostateczna 

decyzje do podejmowania wszystkich decyzji i jako pierwszy, głos zabrał Wójt Janowic Wielkich, 

Pan Kamil Kowalski, poinformował, iż został zobligowany przez radnych Gminy Janowice 

Wielkie do przedstawienia i poddania pod głosowanie zmian w punkcie 4 części II Porozumienia. 

Brzmienie punktu: „Uchwały KS podejmowane są zwykłą większością głosów. Wśród głosów 

„za” musi być głos Prezydenta Miasta Jeleniej Góry”, zaproponowano zamienić na „Uchwały KS 

podejmowane są większością głosów, jeżeli Prezydent Miasta Jeleniej Góry głosuje za podjęciem 

uchwały. W przypadku, gdy ¾ głosujących jest „za” przyjęciem uchwały zostaje ona podjęta, 

nawet przy sprzeciwie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry”. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski w mojej ocenie to był błąd w zapisie protokołu z całości tematu. 

Dyskusja była bardzo krótka. W dyskusji brałem czynny udział przedstawiałem za i przeciw ale 

skończyło się to bez zmian. 

          

                                                                                                                            

załącznik nr 6- 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że protokół ten jest bardzo krótki 

i nie wiem czy jest to pomyłka w protokole, ale jeżeli chodzi o ten wniosek, o który prosiliśmy 
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Pana o przedstawienie to jest 0 głosów „za” zmianą. Czy Pan też tak głosował? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - przykro mi ja nie odpowiadam za zapis w protokole. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zapytał odnośnie zatrudnienia naszych mieszkańców, którzy 

pracują w ZIT i o ile macie taką wiedzę to proszę podzielcie się z nami.  

Radny Piotr Lesiński - zapytał czy wpłynęło pismo do gminy w sprawie skargi mieszkańców na 

działalność Ośrodek Zdrowia  

                                                                                                                           

załącznik nr 7- 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - wpłynął anonim. Pismo to omówiłem szczegółowo z Panią 

Prezes. Niestety pismo zbiegło i konieczność tej rozmowy niełatwej z przysłowiowym wbiciem 

łopaty przy nowym Ośrodku Zdrowia. Miałem kilka dni nerwówki, ponieważ Pani prezes mówi 

jak to będzie jak społeczeństwu się nie podoba. Na szczęście się budują i widzimy rozwiązanie 

wszelkich niedociągnięć. Przeprowadziłem wiele rozmów z mieszkańcami zarówno z 

pracownikami urzędu jak również podległych jednostek nigdy nie będziemy mieli idealnej 

obsługi żeby dogodzić wszystkim.  Wpłynęły do mnie pojedynczych mieszkańców podpisane z 

imienia i nazwiska broniące służbę zdrowia w Janowicach Wielkich. Odwiedziła mnie również 

dwója mieszkańców wręcz oburzona.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Ad.5 Informacja o podjętych uchwałach na VI i VII sesji Rady Gminy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - odczytała informację o podjętych uchwałach 

na VI i VII sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gminy na VI i VII sesji Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich podjęła 9 uchwał 

                                                                                                                             

załącznik nr 8- 

 

Ad.6.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Janowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok   

2014. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - zapoznał Radnych z Uchwałą Nr I/117/2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 kwietnia 2015 roku w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Janowice Wielkie za 2014 rok. Wszyscy radni otrzymali kopie uchwały z materiałami na 

sesje.   

 

                                                                                                                         

- załącznik Nr  9 - 

6.1) Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – przedstawił szczegółowo sprawozdanie wraz z 

sprostowaniem przedstawiając poszczególne działy, paragrafy i rozdziały, sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2014. Roczne sprawozdanie finansowe bilans 

rachunek zysków i strat oraz zmiany w funduszach, informacje o stanie mienia komunalnego było 

podłożem dla Komisji Rewizyjnej na podstawie, którego wystąpiła z wnioskiem do RIO o 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Ponadto sprawozdanie to wraz z bilansem i informacją o 

stanie mienia komunalnego analizowane było przez Komisję Budżetową Infrastruktury 

Komunalnej w dniu 15.06.br.Z uwagi na obszerny temat Skarbnik zwrócił się do radnych, aby w 

sytuacjach nie zrozumiałych bądź zawiłych zadawali pytania.  
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- Załącznik nr  10- 

 

6.2) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowice Wielkie w 

sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. 

6.3) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w 

sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2014 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Radosław Czaja - powiedział, że na podstawie rocznego 

sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat oraz zmiany w funduszach 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014, informację o stanie mienia komunalnego 

Gminy Janowice Wielkie, 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Janowice Wielkie za 

2014 rok w składzie:             

 Radosław Czaja - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 Remigiusz Łącki - Członek Komisji Rewizyjnej 

 Stanisław Tatarzyn - Członek Komisji Rewizyjnej 

 Jędrzej Wasiak - Poniatowski - Członek Komisji Rewizyjnej 

Powiedział, że po rozpatrzeniu w dniu 19.05.2015r przedłożonych przez Wójta Gminy Janowice 

Wielkie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2014, informacji o stanie mienia 

komunalnego Gminy Janowice Wielkie oraz sprawozdania finansowego (Bilansu) Komisja 

Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wynik głosowania nad sprawozdaniem: 

„za” wydaniem pozytywnej opinii 4 głosy 

„przeciwko” wydania opinii nie wystąpiły 

„wstrzymujących się” o wydaniu opinii nie wystąpiły  

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Panu Kamilowi Kowalskiemu – 

Wójtowi Gminy Janowice Wielkie absolutorium za 2014 rok 

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 

„za” udzieleniem absolutorium 4 głosy 

„przeciwko” udzieleniu absolutorium nie wystąpiły 

„wstrzymujących się” o udzielenie absolutorium nie wystąpiły 

Wobec powyższego przekazuję niniejszy stanowisko Komisji rewizyjnej do Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich o udzielenie Panu Kamilowi Kowalskiemu – Wójtowi Gminy Janowice 

Wielkie absolutorium za 2014rok      

                                                                                                                       

- Załącznik nr  11- 

6.4) Przedstawienie opinii Składu Orzekającego we Wrocławiu o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Wójta Gminy Janowic Wielkich. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapoznał Radnych z Uchwałą Nr I/152/2015 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 czerwca 2015 roku w 

sprawie opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie za 2014 rok. Wszyscy radni otrzymali 

kopie uchwały z materiałami na sesje.   
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-załącznik nr  12- 

6.5) Dyskusja. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja - powiedział, że na posiedzenie komisji 

rewizyjnej przedstawił Pan nam opinie, którą zaakceptowaliśmy i wysłaliśmy jednocześnie do RIO 

w tej opinii wydatki się zgadzają, ale dochody z tym, co Pan w tej chwili relacjonował odbiegają od 

tego i nie pokrywają się.  RIO zaakceptowała bez zastrzeżeń. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - 27.04.2015 r przesłałem sprostowanie do RIO jak również 

państwo otrzymaliście dzisiaj sprostowanie. Błąd nastąpił w posumowaniu w opinii Komisji 

Rewizyjnej. 

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

wszystkie poprawki błędy pisarskie zgłoszone na Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalnej 

zostały poprawione.  padła odpowiedź tak.   

Więcej pytań nie stwierdzono 

Radny Jan Popławski opuścił salę obrad. 

6.6)Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o 

stanie mienia komunalnego za 2014r. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapoznał radnych z przedmiotowym 

projektem uchwały. 

                                                                                                                    

-załącznik nr  13- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego 

głosowania głosowała 8 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji - nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i 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 głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły (Radny Jan 

Popławski opuścił salę obrad.) 

Uchwała otrzymała  

Nr VIII / 31/2015 

 

6.7)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowic  

Wielkich z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2014.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapoznał radnych z przedmiotowym 

projektem uchwały  

                                                                                                                    

-załącznik nr  14- 
Otwarcie dyskusji - nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - w/w projekt uchwały nie był rozpatrywany 

przez Komisje Budżet Infrastruktury Komunalnej następnie przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i oznajmił, iż uchwała ta podejmowana jest 

bezwzględną większościa głosów a więc taka ,w której ilość głosów "za" jest wieksza niż głosów 

"przeciw" i "wstrzymujących" razem wziętych. W czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 

13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych, 13 głosów 
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„za” głosy „ przeciw”, i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły (Radny Jan Popławski opuścił 

salę obrad.) (Radny Jan Popławski opuścił salę obrad.) 

Uchwała otrzymała  

Nr VIII / 32/2015 

Aplauz  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - w imieniu własnym i całego grona radnych 

pogratulował Wójtowi jak również Skarbnikowi i życzył dalszych sukcesów w realizacji zadań.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski – podziękował za przyjęcie sprawozdania i udzielenia 

absolutorium powiedział, że dziękuję nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu byłego i 

obecnego Skarbnika oraz wszystkich pracowników Urzędu, którzy na dzisiejsze wasze głosowanie 

bardzo rzetelnie pracowali. 

Przerwa 13:00  - 13: 15 

Na posiedzenie Sesji przybyła Dorota Goetz, Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór 

 

Ad.7.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

Ad.7.1 zmiany uchwały nr XXI/75/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca  

2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna 

Grupa Działania Duch Gór” 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że członkami zwyczajnymi LGD mogą być 

m.in. gminy. Art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określa, że PROW obejmuje m.in. 

wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: przygotowanie i realizację 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. W związku z tym zmienia się uchwałę nr 

XXI/75/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Janowice Wielkie do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Duch Gór” w sposób 

następujący: 

- § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Gmina Janowice Wielkie przystępuje na prawach członka 

zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór”. 2. Gmina 

Janowice Wielkie deklaruje wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 

Ducha Gór oraz przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju z uwzględnieniem okresu 

programowania na lata 2014 – 2020.” 

- uchyla się § 3 uchwały. 

                                                                                                                        

- załącznik nr  15-  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego 

głosowania głosowała 7 głosami „za” 1 głos „wstrzymuję się” ( Anna Skotarek) głosy „ przeciw 

‘’ nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji  

Dorota Goetz, Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór - na wstępie Sekretarz omówił a ja tylko 

dopowiem takie kwestie a mianowicie, że ta uchwała zmieniająca dotyczy tylko i wyłącznie nowej 

perspektywy, ponieważ w uchwale z 2008 roku był zawarty okres od 2007 - -2013 ponadto 

zmieniły się podstawy prawne i stąd ta uchwała zmieniająca. Lokalna Grupa działania Ducha Gór 

w tej chwili liczy 8 gmin. W poprzedniej perspektywie było 5 gmin. W tej chwili naszymi 
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staraniami jak i też angażowania się między gminami i razem korzystać z jakiś środków mówię 

tutaj o gminie Kowary, Piechowicach, Szklarskiej Porębie jest 5 gmin i miasteczek do 20 tys. 

mieszkańców. Jelenia Góra, jako ostatnia została poproszona o przystąpienie, która do samej 

granicy rozdziela wschodnią i zachodnią część kotliny jeleniogórskiej i tak się nieszczęśliwie 

składa, że nie było tej wspólności obszarowej, ponieważ gmina Stara Kamienica i Jeżów Sudecki 

należą do partnerstwa sąsiedniego. My bez Jeleniej Góry naprawdę istnieć nie możemy. Powiem, 

żeby móc korzystać- z nowej perspektywy finansowej w latach 2014-2020 konieczne jest ponowne 

aplikowanie o środki. 

Obecnie mogę powiedzieć, że będziemy zapraszać państwa do tworzenia Lokalnej Strategii 

Rozwoju na ten nowy okres to się częściowo odbędzie w lecie. Nie mamy wpływu na terminy.  

Początek budowania tej strategii rozpocznie się od lipca do października ja już serdecznie 

zapraszam radnych, którzy reprezentujecie społeczność naszej gminy. Uczestnicząc w tych 

spotkaniach będziecie mieli wpływ decydowania, co w tej lokalnej strategii się znajdzie i co 

będziemy mogli w związku z powyższym finansować.  Rozdałam państwu zaproszenie na 

bezpłatne szkolenia, które odbędzie się 27.06.2015 w Jeleniogórskim Centrum Kultury, sala 

Kameralna ul. 1 Maja 60, Jelenia Góra za naszym pośrednictwem Ministerstwo Rolnictwa i 

fundacja PAP organizujemy konferencje na temat efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Tam można się dowiedzieć nie tylko o programie a też o całości, z czego mogą 

skorzystać rolnicy, przedsiębiorcy, gminy jak również osoby fizyczne już dzisiaj serdecznie 

zapraszam. My takich środków nie posiadamy to są środki ministerialne jest to okazja żeby z takich 

informacji skorzystać. Pani Prezes przekazała tabele, w których zamieszczone są małe projekty, 

odnowa i rozwój wsi gdzie można zobaczyć jak ze strony mieszkańców jak również gminy 

możecie uzyskać państwo informacji, jaka była aktywność zainteresowania z terenu gminy 

Janowice Wielkie, która aplikowała o środki w ramach programu Lider i które podmioty i kto te 

środki otrzymał. W dodatkowym przedstawionym materiale jest spis naszych realizacji, jako nasze 

partnerstwo osobno zajmując się promocją całego obszaru grupy odnowy działania staramy się 

również promocją turystyczną. Jako gmina, czyli mieszkańcy i samorząd uzyskała 600 tys.zł na 

realizacje zadań, jako plac Zielona Dolina w Janowicach Wielkich czy też projekty własne jak 

przedsiębiorstwo Pana Krawicza czy też stowarzyszenia?   W materiałach tych 

wyselekcjonowałam tylko to żeby zobaczyć to, co tylko dotyczy gminy Janowice Wielkie 

Zwróciła się do radnych o ile będą pytania to chętnie udzieli odpowiedzi.  

 

 

                                                                                                              

- załącznik nr  16,17,18- 

Otwarcie dyskusji   

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że w przedstawionych materiałach w rozdziale Odnowa 

i Rozwój Wsi w 2010r był projekt na przebudowę Klubu wiejskiego w Trzcińsku wraz z odbudową 

klatki schodowej oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z nadziemnym zbiornikiem. i projekt ten 

został całkowicie odrzucony. Obecnie w dalszym ciągu mamy projekt wykonania drugiej części 

tego dachu na tym budynku. Czy był sporządzony jakiś projekt? 

Dorota Goetz, Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór - jest taki wydruk w systemie OFSA proszę 

pamiętać, że ten projekt nie został odrzucony przez nas. U nas został wybrany, ale z tego, co wiem 

to został odrzucony z powodów finansowych. Uważam, że będą takie możliwości z tym, że już w 

tej chwili Odnowa i Rozwój Wsi będzie to podczas tej konferencji wyjaśniane, bo w tej chwili 

zakres i możliwości programu Lider są inne niż do tej pory, czyli taka infrastruktura gminna nie 

będzie przechodziła przez nas my nie będziemy tego wybierali, ponieważ będziemy mieli inne 
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zadanie będziemy bardziej tworzyć miejsca pracy to jest tak jakby obowiązkowe, ale odnowa wsi 

w programie zostaje.  

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że w rozdziale małe projekty, jako Stowarzyszenie 

społeczno- Kulturalne „Faktor” dostaliście 33 364, 00 tytułem: na ścieżka edukacyjna historyczno- 

geologiczno-przyrodnicza Miedzianka - Mniszków. 

Dorota Goetz, Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór - projekt ten został już rozliczony. Ścieżka 

powstała jest 19 tablic w tym 13 pulpitów 1 duża tablica i dwie w rynku informacyjne. Ładnie to się 

z biegło z otwarciem Browary w Miedziance. Robimy wszystko żeby ta Miedziankę ożywiać.  

Radny Radosław Czaja - projekt nazewnictwo pozostawione bez rozpatrzenia. 

Dorota Goetz, Prezes LGD Partnerstwo Ducha Góra - tu były różne zmiany w funkcjonowaniu 

w rozporządzeniach jak to z tym wnioskami się obchodzić. My na poziomie lokalny rozpatrujemy 

zawsze natomiast na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego jest odrzucany, bo następuje rezygnacja 

beneficjenta sama z jakiś powodu projekt, mimo, że przez nas wybrany może się okazać, że część 

koszów jest niekwalifikowana lub beneficjent się upierał, że ma tak pozostać i nie doszło do 

podpisania umowy. Może też tak być, że na naszym poziomie został wybrany a w Urzędzie 

Marszałkowskim pozostaje bez rozpatrzenia, jeśli nie został wybrany trochę inny status. Ponadto 

zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego i radnych rady gminy o poparcie dla skarbca Ducha 

Gór do radnych Karpacza, którzy nie poparli naszego wniosku i uchwały o przedłużenie dzierżawy 

ponad 3lata. My niestety z uwagi na realizacje projektów musimy mieć stabilizację i dla ludzi, 

którzy będą korzystali z tego dofinansowania i prowadzenia szerokiej działalności doradczej 

szkoleniowej biuro w Karpaczu jest bez wątpienia działaniem na rzecz mieszkańców miasta.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zwrócił się do radnych, że o ile państwo 

wyrażacie zgodę na prośbę Pani Prezes to ja w imieniu naszej rady gminy podpiszę przedstawione 

poparcie. Radny Dariusz Podkański poprosił o odczytanie tego poparcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Radni Miasta Karpacza. Poparcie dla Skarbca 

Ducha Gór w Karpaczu. Zwracam się z prośbą do Państwa z poparciem dla inicjatywy, jaką jest 

Galeria Produktu Lokalnego Skarbiec Ducha Gór oraz dla pozostawienia biura LGD Partnerstwo 

Ducha Gór w Karpaczu. Uważam, że Galeria jest miejscem wyjątkowym, w którym turyści 

przybywający do regionu mogą uzyskać szeroką informację nie tylko na temat atrakcji 

turystycznych, ale także na temat produktu lokalnego z Karkonoszy. Jest to miejsce, które 

wyróżnia Karpacz na tle innych miast regionu, jako miasto, które wspiera lokalnych turystów i 

dziedzictwo niematerialne. Galeria oraz biuro Partnerstwa pełnią także funkcję punktu 

konsultacyjnego dla lokalnych małych przedsiębiorców i producentów zajmujących się produktem 

lokalnym. Ponadto LGD Partnerstwo Ducha Gór prowadzi szeroką działalność doradczą i 

szkoleniową dotyczącą pozyskiwania funduszy unijnych, zatem pozostawienie biura organizacji w 

Karpaczu jest bez wątpienia działaniem na rzecz mieszkańców miasta. Dlatego też zwracam się do 

Państwa z prośbą o ponowne rozpatrzenie uchwały dotyczącej przedłużenia dzierżawy, LGD 

Partnerstwo Ducha Gór, na kolejne 8 lat. Uważam, że zmiana lokalizacji Galerii byłaby krokiem 

wstecz dla promocji tradycji rękodzielniczych i kulinarnych Karkonoszy. Byłoby to również 

ogromna strata dla miasta i rysa na wizerunku Karpacza, jako miejsca wyjątkowego w regionie.  

Sprzeciwu nie stwierdzono 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i 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 głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły (Radny Jan 

Popławski - nieobecny) 
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Uchwała otrzymała  

Nr VIII / 33/2015 

 

Ad.7.2.przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Janowice Wielkie na lata 2015-2022 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Gajewicz - bardzo szeroko 

omówiła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Janowice Wielkie na lata 

2015-2022 jako wieloletni i najważniejszy dokument programowy stanowiący o realizowanej 

lokalnej polityce społecznej. Strategia ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

socjalnego jej mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zawiera w szczególności: 

-   diagnozę sytuacji społecznej; 

-   prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 

-   określenie: 

1.celów strategicznych projektowanych zmian, 

2.kierunków niezbędnych działań, 

3.sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

      4.wskaźników realizacji działań. 

W/wym. strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, 

współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą 

społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: 

edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, 

zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Dla efektywnego rozwoju i stabilizacji Gminy istotne 

znaczenie ma przede wszystkim poprawa, jakości życia mieszkańców, umożliwienie osobom i 

rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, a także stworzenie efektywnego i 

sprawnie działającego systemu pomocy społecznej. Powyższy projekt uchwały został opracowany 

zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy.  

                                                                                                                        

- załącznik nr 19 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego 

głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły ( 

Radny Dariusz Podkański - nieobecny) 

 

 

                                                                                                                      

- załącznik nr 19 - 

 

Otwarcie dyskusji  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie danych przedstawionych w 

tabeli nr 11 na str.18 jest zapis wielkość wydatków na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz 

jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka w 2012 wykazano 478 578, 00 zł w 2013 roku 

470 768, 00 zł a w 2014roku 350 289, 00 zł, chociaż niżej mamy wykazane, że udzielanie zasiłków 

w 2014 rokubyło najwyższe tj. najwięcej osób skorzystało a najmniejszą kwotę wypłacono, z 

czego to wynika. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Gajewicz - wynika to z 
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wielkości zasiłków, które zostały zmienione w 2014 roku przez ustawę.  Zasiłek rodzinny 

stopniowany był wg wieku dziecka na początku wynosił on 44 zł najniższy a w roku 2014 zasiłek 

ten wynosił 77 zł. I to było od 1 do 5 lat później od 5 do 18 lat 106 i od 18 wzwyż.... 

Radny Piotr Lesiński - zapytał odnośnie punktu konsultacyjnego czy jest prowadzony dziennik 

konsultacji, ponieważ jestem pod wrażeniem takiej ilości osób korzystających.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Gajewicz - tak prowadzony 

jest taki dziennik odnotowywana jest każda porada telefon konsultacja, ale nie do wglądu dla osób 

trzecich. Wystarczy przyjść i zobaczyć. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i 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 głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły (Radny Jan 

Popławski - nieobecny) 

Uchwała otrzymała  

Nr VIII / 34/2015 

 

Ad.7.3. przyznania dotacji dla wnioskodawców na udzielenie dotacji z budżetu Gminy 

Janowice Wielkie na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że na przestrzeni 8 lat została podjęta uchwała 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy.  W budżecie gminy są zabezpieczone 

środki w kwocie 25.000 zł na dotację do remontu obiektów zabytkowych. W związku z upływem 

terminu składania wniosków w dniu 15 czerwca 2015 r. oraz przeprowadzoną oceną wniosków 

Wójt skierował projekt uchwały w przedmiotowej sprawie do Rady Gminy. Powołana przez Wójta 

komisja sprawdziła wnioski pod względem formalnym (wszystkie wnioski spełniały kryteria 

formalne) i odnosząc się do zaproponowanym w zarządzeniu Wójta kryteriów zaproponowała 

kwoty dotacji, które Wójt przedstawił w projekcie uchwały. Konsekwencją przyznania przez Radę 

Gminy dotacji będą odpowiednie umowy w sprawie dotacji zawarte pomiędzy Wójtem Gminy a 

wnioskodawcami. Kwoty wynikające z uchwały Rady i umowy będą stanowić wartość 

maksymalną, a rozliczenie nastąpi według rzeczywistego wydatkowania środków. 

 

                                                                                                                      

- załącznik nr 20 - 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - projekt tej uchwały nie był opiniowany przez 

Komisję Budżetu Infrastruktury Komunalnej.  

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że z uwagi na to że projekt 

uchwały został dołączony do obrad sesji w ostatniej chwili ,radni nie mieli możliwości zapoznać 

sie z nim, ani tym bardziej merytorycznie ocenić wniosków czy to pod względem formalnym czy 

też ich zasadności, Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjecie tej uchwały w takiej 

wersji jak nam przedstawiono. Myślę ze mozemy zaufać Wójtowi, że fundusze zostały 

sprawiedliwie podzielone.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że sprawiedliwie to tu nigdy nie będzie, bo tych 

pieniędzy jest za mało, które mamy. Dworek w Mniszkowie na ten rok miał zaplanowane duże 

pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładu własnego chcieliśmy to 
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zrobić w oparciu o konkurs z WOŚ nieudało się stąd taka propozycja pomocy jednorazowej 

tegorocznej. Trzcińsko jest to dokończenie prac konserwatorskich organów w kościele. Parafia w 

Janowicach Wielkich i w Komarnie, jako rozpoczęcie pierwszy etap tych prac i mam nadzieje, że 

w przyszłym roku będą ponownie składali wniosek do Urzędu gminy o te fundusze.  

Radny Piotr Lesiński - czy ta komisja składała się z pracowników gminy 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - tak powołana zarządzeniem Wójta 

Radna Anna Skotarek - powiedziała, że z uchwały tej wynika, że kościół w Komarnie otrzymał 

5 500, 00 zł gdzie kosztorys na wykonanie schodów wynosi 25 000, 00 zł. To jest naprawdę nie 

wielka kwota pomimo, ze mamy swój wkład własny. mam pytanie czy ta kwota w przyszłym roku 

będzie podzielona tylko na dwie parafie.  chyba nie ma 100% pewności. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział absolutnie nie. Nie wiem, co w uchwale budżetowej 

na rok 2016 zostanie zaproponowane przez Skarbnika przeze mnie i co wysoka rada zatwierdzi w 

tej chwili nie mogę nic powiedzieć a tym bardziej zapewnić. Nie mogę również zapewnić, że w 

przyszłym roku będą złożone też tylko dwa wnioski.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 

radnych, 11 głosów „za” 2 głosy ‘’wstrzymuje się ( Ryszard Sobolewski, Piotr Lesiński) ‘‘ 

głosy „ przeciw”, nie wystąpiły (Radny Jan Popławski - nieobecny) 

 

 

Uchwała otrzymała  

Nr VIII / 35/2015 

 

Ad.7.4.powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów 

powszechnych na kadencję 2016-2019 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński- powiedział, że kończy się kadencja Ławników wybranych 

na lata 2010-2015. Termin zgłoszeń kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2015 r., 

natomiast wybór ławników powinien wedle art. 163 § 1 powyżej przytoczonej ustawy zostać 

dokonany do dnia 31 października 2015 r. Z uwagi na kalendarz pracy Rady Gminy w okresie 

wakacyjnym, zasadnym jest powołanie zespołu w pierwszym możliwym terminie. Zespół 

opiniujący powinien zapoznać się ze zgłoszeniami dokonanymi w terminie, ich 

przyporządkowaniem do odpowiednich rodzajów sądów – w zgodzie z deklaracjami 

zainteresowanych i podmiotów popierających. W szczególności zespół powinien zapoznać się z 

dokumentami dotyczącymi zgłoszonych kandydatów, m.in. sprawdzić spełnienie ustawowych 

wymogów dotyczących ławników i złożenie wszystkich załączników określonych w art. 162 ww. 

ustawy, zapoznać się z opinią Komendanta Wojewódzkiego Policji na temat zgłoszeń oraz w 

porozumieniu z Wójtem Gminy opracować projekt uchwały Radzie Gminy w sprawie wyboru 

ławników. 

                                                                                                                       

- załącznik nr 21 - 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - projekt tej uchwały nie był opiniowany przez 

Komisję Budżetu Infrastruktury Komunalnej. Zwrócił się do radnych o zgłaszanie swoich 

kandydatury do pracy w zespole. 

Otwarcie dyskusji 

1.Piotr Lesiński - Radny Rady Gminy Janowice Wielkie - wyrażam zgodę 
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2.Piotr Gołębski - nie wyrażam zgody 

3.Miłosz Kamiński - Sekretarz Gminy Janowice Wielkie - wyrażam zgodę 

4.Stanisław Tadrak - nie wyrażam zgody 

5.Bogusława Nestorowicz - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i działalności    

   gospodarczej  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i 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 głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły (Radny Jan 

Popławski - nieobecny) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr VIII / 36/2015 

 

Ad.7.5.upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Janowice Wielkie do wystąpienia do 

Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o udzielenie informacji o    

zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 

 Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że zgodnie z ustawą. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o 

kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na 

zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Z uwagi 

na upływający z dniem 30 czerwca 2015 r. termin do zgłaszania kandydatów na ławników oraz 

kalendarz prac Rady w okresie wakacyjnym zasadne jest podjęcie uchwały w pierwszym 

możliwym terminie. 

                                                                                                                     

- załącznik nr 22 - 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego 

głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły ( 

Radny Dariusz Podkański nieobecny) 

Otwarcie dyskusji - nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i 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 głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły (Radny Jan 

Popławski opuścił salę obrad.) 

Uchwała otrzymała  

Nr VIII / 37/2015 

 

Ad.7.7.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego powierzenia 

Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w 

pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie w 

sezonie letnim  2015 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - Na terenie Gminy Janowice Wielkie znajdują się następujące 

drogi powiatowe: 2770 D Janowice Wielkie – Mniszków, 2735 D Radomierz –Janowice Wielkie - 

Trzcińsko – Przełęcz Karpnicka, 2778 D Trzcińsko – Wojanów, 2750 D Komarno – Radomierz, 2749 
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D Droga przez Komarno, 2768 D Miedzianka – do granicy powiatu, 2745 D Janowice Wielkie – 

Marciszów, 2775 D Droga przez Radomierz (dół). Łączny kilometraż: 27, 256 km dróg, tj. ok. 54 km 

pasa drogowego (po odliczeniu skrzyżowań, zjazdów, chodników). Z uwagi na skrzyżowania, zjazdy, 

chodniki itp. przyjąć należy 27 km, jako realną długość dróg wymagających utrzymania letniego 

polegającego na wykaszaniu roślinności niskiej, co jest równoznaczne z 54 km poboczy. Kwota 6500 

zł z porozumienia powinna wystarczyć na wykoszenia w sezonie letnim 2015 r., wykonywane z 

częstotliwością wynikającą z potrzeb i możliwości finansowych, przy użyciu traktora albo przy 

częściowym użyciu spalinowej kosy ręcznej. Kalkulacja dotyczy paliwa, a nie obejmuje kosztu 

osobowego. Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 października 2015 roku. Rada Powiatu 

Jeleniogórskiego w dniu 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2015 w sprawie powierzenia 

Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w pasie 

drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie. Uchwała Rady Gminy Janowice 

Wielkie w przedmiotowej sprawie będzie stanowić formalizację procedury drugiej strony 

porozumienia i umożliwi jego zawarcie przez Wójta. 

                                                                                                                      

- załącznik nr 23 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego 

głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły ( 

Radny Dariusz Podkański nieobecny) 

Otwarcie dyskusji  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - powiedział, że w uzasadnieniu zapisane jest, że ta kwota 

powinna wystarczyć to do końca nie jest jasne. Natomiast moje zdanie jest takie czy te 6 500, 00 zł 

przeznaczone na prace wykonywane naszym sprzętem gminnym uwzględnia takie rzeczy jak 

amortyzacja tego sprzętu. Sprzęt się zużywa. Ja nie mam zastrzeżeń, do jakość wykaszania, bo w 

gminie wygląda to bardzo dobrze. Mam pytanie czy to dla nas jest korzystne ze względu na to 

chociażby na amortyzacje sprzętu.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że podpisaliśmy porozumienie w latach ubiegłych z 

uwagi na to, że zawsze były problemy z wykaszaniem niskiej zieleni i utrzymywania czystości. 

Czy to wystarczy na paliwo i amortyzacje sprzętu to zależy jak często będzie trzeba wykaszać? W 

zeszłym roku drogi powiatowe wykaszaliśmy do 5 razy. Ciężko to na dzień dzisiejszy określić. 

Prosiłem o zliczanie motogodziny ciągnika na koszenie zobaczymy jak to będzie wyglądało. 

Wszystko robimy dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że Starostwo Powiatowe myślę, że liczą sobie od miesiąca 

maja br., bo z tego wynika, że oni sobie liczą 1 koszenie na 2 miesiące. 

Radny Radosław Czaja - uważam, że tez powinniśmy podpisać porozumienie z Krajowym 

Zarządem Dróg ze względu na bezpieczeństwo. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie widzi takiej potrzeby. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i 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 głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły (Radny Jan 

Popławski opuścił salę obrad.) 

Uchwała otrzymała  

Nr VIII / 38/2015 
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Ad.7.8 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział, że przedstawiam państwu dzisiaj 

autopoprawkę w związku z odbytym dnia 15.06.2015 roku zebrania Wiejskiego Sołectwa 

Komarno i złożonym  18.05.2015 roku wnioskiem w sprawie zmiany wykorzystania środków z 

funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 rok, dokonuje się przeniesienia w wydatkach 

bieżących: Następnie odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Zwrócił się do 

radnych o zadawanie pytań odnośnie niezrozumiałych kwestii.  

 

                                                                                                                      

- załącznik nr 24 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotowy projekt uchwały omawiano szczegółowo. Komisja w wyniku przeprowadzonego 

głosowania głosowała 7 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie wystąpiły ( 

Radny Dariusz Podkański nieobecny) 

Otwarcie dyskusji nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej i 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 głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły (Radny Jan 

Popławski opuścił salę obrad.) 

Uchwała otrzymała  

Nr VIII / 39/2015 

 

Ad.8.   Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach 

Wielkich dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Gajewicz- powiedziała, że 

zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej(tj. Dz. U. z 2015 r., poz.163), gmina, została 

zobowiązana do przygotowania, co roku oceny zasobów pomocy społecznej. Zawarte informacje 

dotyczą osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz obejmują swym zasięgiem 

szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej w gminie. Sporządzona ocena stanowi wraz z 

rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok. Pola, które pozostały 

niewypełnione zarówno w formularzu, jak i w wskaźnikach nie były obowiązkowe do 

uzupełnienia. Zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację społeczno-demograficzną gminy 

oraz niezbędne do realizacji kwestie społeczne. Do powyższych zagadnień należy wspieranie osób 

i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz 

umożliwianie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Istotne znaczenie mają tu także kwestie 

związane z polityką rynku pracy, ochroną zdrowia oraz polityką mieszkaniową i oświatą. 

Zastanawiając się nad wielkością istniejących zasobów pomocy społecznej pod kątem faktycznych 

potrzeb i problemów społecznych, biorąc zarazem pod uwagę ekonomię sił i środków należy 

stwierdzić, iż pozostają one na poziomie dostatecznym. Jednocześnie wymiar istniejących 

problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych nakładów pracy i środków na realizację 

nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz dalszy rozwój działań 

ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom społecznym. Analiza danych w 
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obszarze pomocy społecznej ukazuje także permanentne nakładanie się na siebie różnych 

problemów społecznych w rodzinach potrzebujących wsparcia. Szczególną uwagę należy zwrócić 

po raz kolejny na kwestie związane z bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz 

niepełnosprawnością                               

Przy planowaniu budżetu na następny rok należy wziąć pod uwagę wszystkie zebrane dane, a także 

następujące kwestie: 

  W ramach swojej działalności Ośrodek dokonuje diagnozy w zakresie zapotrzebowania na 

świadczenia z pomocy społecznej dla mieszkańców gminy. Planując zadania na każdy kolejny 

rok OPS uwzględnia w planach finansowych potrzeby w zakresie niezbędnych środków na 

jego funkcjonowanie oraz zabezpieczenie możliwości świadczenia pomocy osobom i 

rodzinom najbardziej tego potrzebującym – składa się na to: 

   wzrost bezrobocia, 

   wzrost liczby osób ubiegających się o pomoc 

   wzrost liczby osób niepełnosprawnych, 

   przedłużenie wieku emerytalnego (konsekwencje). 

 Ministerstwo Polityki Społecznej  zamierza wprowadzić  całkowitą zmianę do  ustawy o 

pomocy społecznej poprzez  reorganizację struktur pomocy społecznej. Wprowadzone 

zmiany będą skutkować zwiększonymi nakładami finansowymi na administrację.  

 Na 2016 r. przypada weryfikacja kwot kryteriów dochodowych, uprawniających do świadczeń 

rodzinnych, określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz wysokości świadczeń rodzinnych (art. 

18 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, 

oraz wysokość świadczeń rodzinnych ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 

dnia 15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.  

 W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach pielęgnacyjnych 

znacznie wzrosną koszty wypłat świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów 

niepełnosprawnych dzieci oraz opiekunów osób dorosłych.  

 W budżecie należy zabezpieczyć środki na finansowanie specjalizacji kadry pomocy 

społecznej, dokształcania oraz szkolenia pracowników pomocy społecznej w związku ze 

zmianami ustaw. 

 Analizując wydatki na poszczególne rodzaje należy zwrócić uwagę na wzrost kosztów 

utrzymania osób starszych w Domach Pomocy Społecznej, a także osób, które będą korzystać 

z usług opiekuńczych. 

       Problem ten związany jest ze starzeniem się naszego społeczeństwa. 

 Nałożenie dodatkowych zadań na Ośrodek w związku z ustawą o wspieraniu rodziny 

 i pieczy zastępczej obliguje do zatrudnienia asystenta rodziny. 

 

 Dodatkowe zadania oraz zwiększenie kosztów utrzymania Ośrodka powinny mieć 

odzwierciedlenie  

w wyższym zaplanowaniu środków finansowych.  

 Dodatkowe zadania oraz ogromna odpowiedzialność powinna mieć odzwierciedlenie  

w adekwatnym wynagradzaniu pracowników Ośrodka.  

Planując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej szczególną uwagę należy zwrócić na 

działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych, grub 

społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie warunków 

umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 
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- załącznik nr 25 - 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski  

Przedmiotową informację analizowano szczegółowo. Komisja jednogłośnie zaopiniowała 

informacje po przez głosowanie 7 głosami „za” głosy „wstrzymuję się” i głosy „ przeciw ‘’ nie 

wystąpiły ( Radny Dariusz Podkański nieobecny) 

Otwarcie dyskusji  

Radny Dariusz Podkański - zapytał odnośnie zapisu w danych o sytuacji demograficznej i 

społecznej na str.4 dot: liczby mieszkań komunalnych w zasobie gminy 137 a w tym oczekujące na 

mieszkania socjalne nikt nie oczekuje? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Gajewicz - na terenie gminy 

nie ma mieszkań socjalnych 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że tak jak powiedziałem na początku, w tej chwili na 

wykwaterowanie czekają mieszkańcy budynku nr 3a z Radomierza.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że o ile nie będzie widział 

sprzeciwu to uzna, że informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej przygotowanej w 

oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej została przyjęta i zaakceptowana. 

Sprzeciwu nie stwierdzono.   

Ad. 9 .Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.      

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - - powiedział, że każdy z was, kto składał 

wniosek bądź interpelację otrzymał od Pana Wójta odpowiedź o ile państwo niezgadzanie się z tą 

odpowiedzią bądź macie nowe wnioski oraz interpelacje to proszę zgłaszać ja otwieram dyskusję.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - chciałem poruszać temat odnośnie obiektów małej 

architektury i oznakowania wszelakiego takich jak szyldów bilbordów tego, co na terenie gminy 

istnieje bądź będzie instalowane. Miałem już pytania od osób, które chciałyby postawić 

drogowskaz czy coś w tym rodzaju czy jest jakaś forma ustawiania tego, ponieważ mamy trochę 

obiektów turystycznych trochę usługowych, do których właściciele jakieś odnośniki na terenie 

naszej gminy odnieść i ustawić i zależałoby mi na tym żeby gmina przygotowała bądź opracowała 

wytyczne, które by te rzeczy normowały. W świetle nowej ustawy z 24.04.br o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze wzmocnieniem egzekwowania tego typu aspektów żeby nie było stawiania na 

dziko bilbordów tablic tam jest cała procedura wręcz ustalona jak rada Gminy ma postępować 

przyjmując taka uchwałę i bardzo by mi zależało żeby coś takiego zostało opracowane czy na 

zasadzie komisji czy zespołu interdyscyplinarnego, czyli nieskładającego się tylko z urzędników 

czy radnych, ale też osób, którzy mają wiedzę o kształtowaniu się krajobrazu jak to ma wyglądać. 

Może przyjąć jakieś ogólne wytyczne jak znaki kierunkowskazy powinny wyglądać, które 

wchodzą poza ramę tego oznakowania, które jest oznakowaniem stricte drogowym tak samo 

szyldów i innych obiektów, które są ustalone. Ja złoże pisemny wniosek żeby było jasne, o co mi 

chodzi, ale może ktoś z państwa wypowie się na ten temat czy rzeczywiście jest to dobry pomysł 

wprowadzić, ponieważ ja spotykam się z takimi pytaniami i chcemy takie coś zrobić i postawić, ale 

jest pytanie czy jest jakieś wzornictwo czy te tablice muszą być z czegoś skonstruowane, jakiego 

materiału określonego kształtu koloru. Jak do tej pory nie było regulacji prawnej, ale teraz można 

to wykorzystać i uporządkować?  

Wójt Gminy Kamil Kamiński - powiedział, że takie pytanie miał tylko jedno jedyne z Ośrodka 

Nowa Nadzieja czy mogą postawić tablicę na Orliku i w jakiej formie ta tablica ma być.  Jeżeli 

sołectwa coś montują to oblamówki tych tabliczek staramy się ustalać kolorystycznie. W ramach 
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Rady Gminy funkcjonuje komisja Budżetu Infrastruktury Komunalnej i będziemy taka uchwałę 

podejmować i w ramach współpracy opracujemy wspólne wnioski w oparciu o stan istniejący. 

Dobrze byłoby sformalizować całość tego tematu o ile będzie z państwa strony jakiś jasny 

precyzyjny wniosek wymógł to poproszę komisje jak to ma wyglądać. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - powiedział, że jeżeli pewne rzeczy będą unormowane to 

gmina będzie mogła egzekwować pewne opłaty choćby z tytułu umieszczania reklam czy w pasie 

drogowym czy nie. Możemy zawczasu przygotować się do tego żeby uniknąć sytuacji takich jak są 

przy drodze z Mysłakowic do Karpacza. Ustawa ta nie weszła jeszcze w życie, ale jest już 

podpisana i warto się tym zająć. 

Radny Radosław Czaja - zwrócił się do Wójta mówiąc, że w wypowiedzi Pana w sprawozdaniu 

miedzysesyjnym powiedział Pan, że zbliżamy się przetargu na umowę na zimowe utrzymanie 

dróg. Komisja rewizyjna na ostatnim posiedzeniu miała właśnie ten temat i zasugerowaliśmy, że 

sprzęt, który jest wykorzystywany w newralgicznych punktach do odśnieżania żeby stacjonował 

na terenie gminy żeby był taki zapis w umowie - będzie to wnioskiem Komisji rewizyjnej. Druga 

sprawa to już w sprawach różnych zwrócił się do Mecenasa, jaka jest możliwość przymuszenia 

poprzednich władz sołtysa i rady sołeckiej Trzcińska żeby zrelacjonowali swoją czteroletnią pracę 

z uwagi na to, że Komisja rewizyjna miała to w swoim planie pracy przeprowadzić takie 

rozliczenie i jako jedyna wieś nie złożyła takiego sprawozdania.  

Wójt Gminy Kamil Kamiński - powiedział, że stacjonowanie sprzętu w newralgicznych 

punktach to my nie możemy tak zaostrzać przepisów w specyfikacji warunków zamówienia gdzie 

mieliśmy jedną z zarzuconych nam postępowania. Niestety przepisy prawa dają możliwość i robią 

żeby jak najszerzej umożliwić jak najwięcej ilości podmiotów startowania i z tym mieliśmy 

problem. Będziemy się starali wziąć to pod uwagę i chciałbym się wrócić do tego, o czym 

rozmawiałem 3 lub 4 lata z podwykonawcami i mieszkańcami gdzie dysponują takim sprzętem 

żeby podzielić to na sołectwa drogi czy rejony zobaczymy spróbujemy tak to zrobić. Zapraszam 

już dzisiaj osoby, które mają doświadczenie w tym temacie żeby przyjść i złożyć swoje 

spostrzeżenia uwagi bądź propozycje może uda się napisać sensownie, że nikt nie podważy i urząd 

zamówień publicznych nie nakaże nam zmian w treści.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - powiedział, że należałoby egzekwować czas reakcji, bo 

podczas posiedzenia Komisji rewizyjnej okazało się, że od momentu rozpoczęcia opadów do 

momentu przyjazdu pługu na teren naszej gminy wykonawca potrzebował 1, 5 godziny sam to 

powiedział, więc można powiedzieć, że jest zbyt długi czas.  

Wójt Gminy Kamil Kamiński - powiedział żeby tym operować to trzeba będzie jeden czy dwa 

etaty ludzi, którzy na każdej miejscowości będą sprawdzać kontrolować zapisu i kontroli 

niepodważalnej. Nie wiem czy zmusimy sołtysów czy napiszemy umowę zlecenia z nimi, że to 

sołtysi odpowiadają za wezwanie pługu czy służb odśnieżających i ewidencjonowanie, kiedy ten 

samochód z osprzętem się pojawił bądź też nie.  Do tej pory mieliśmy to w miarę zapewnione miał 

do tego ścieżkę dostępu pracownik Urzędu Gminy on tam wydzwaniał miał dodatek sezonowy. 

Niestety może to być teraz ciężkie do wyegzekwowania. Zapisanie uwag w przetargu i czasu 

reakcji, przy czym nie od momentu rozpoczęcia tylko od momentu ustania opadów. Niestety takie 

mamy przepisy. 

Sołtys Miedzianki Andrzej Brudziński - powiedział, że objechanie na dwa ciągniki gminie 

oprócz Komarna wystarczy mi 4 godziny. 

Wójt Gminy Kamil Kamiński - powiedział, że wydaje się to niewykonalne. Wszystkie wsie 

łącznie z bocznymi drogami janowickimi.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że może należałoby przemyśleć 

sprawę zakupu jeszcze jednego ciągnika i w ten sposób zamiast płacić firmie zewnętrznej sami 
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będziemy wykonywać zimowe utrzymanie dróg we własnym zakresie. 

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że w przepisach o samorządzie gminnym nie ma wzmianki 

o jednostkach pomocniczych. Nie przypominam sobie przepisu, który nadawałby prawo do 

dyscyplinowania jednostek pomocniczych. Sprawdzę i przekażę opinię na ręce przewodniczącego 

Komisji rewizyjnej.   

Radny Dariusz Podkański - wniosek odnośnie ośrodka pod Dzikim zwierzem w Trzcińsku. 

Do tego ośrodka bardzo dużo przyjeżdża turystów do wspinania się po skałach i pozostawiają 

samochody po obu stronach ulicy. Miejscowi rolnicy przejeżdżając dużym sprzętem rolniczym do 

pól i z pól mają kłopot z przejazdem. Może można byłoby postawić tam znak zakaz parkowania. 

Rozmawiali z właścicielem ośrodka on mówi, że przekazuje taką informację o parkowaniu, ale to i 

tak do nich nie dociera.    

Wójt Gminy Kamil Kamiński - - powiedział, że możemy postawić taki znak, ale czy to będzie 

przestrzegane to trudno mi teraz powiedzieć. Natomiast należałoby zadzwonić po Policje o ile 

parkują w sposób niedozwolony bądź uniemożliwiający bezpieczny przejazd. Tak na marginesie 

zawrzyjmy układ o ile te gospodarstwa ogarną swoją gospodarkę ściekową to ja obiecuje, że ja 

ogarnę parkowanie pojazdów.   

Radny Dariusz Podkański - wspominał Pan na początku odnośnie drogi gminnej koło p. 

Karasińskich, że sprawa jest w toku. Chodzi o to, ze droga jest zamknięta i chodzi tu o 

mieszkańców okolicznych. 

Wójt Gminy Kamil Kamiński - to nie o tej drodze mówiłem powiedziałem o drodze koło Pani 

Sołtys. To Pani Sołtys złożyła wniosek. Odnośnie drogi koło Karasińskich odpowiedź  

poszła do Zarządu Dróg Powiatowych o pilne zabezpieczenie pobocza drogi oraz muru oporowego 

na drodze powiatowej 2778D w Trzcińsku nr 85.   

Radny Piotr Lesiński - wystąpiłem z pismem do Pana Przewodniczącego Rady Gminy, które 

wszyscy otrzymaliście w materiałach sesyjnych dot: kosztów utrzymania apteki we wspólności 

mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 25 w Janowicach Wielkich. Od roku 2014 jestem 

współwłaścicielem mieszkania przy ul. 1 Maja 25 w Janowicach Wielkich. Do wspólnoty należą 

mieszkania prywatne oraz lokale gminne biblioteka, świetlica Rudawy oraz apteka.  Urząd Gminy 

na dzień  01.05.br do wspólnoty mieszkaniowej zalega kwotę ponad 20 tys.zł. Pani Szuba 

poinformowała nas, ze jest takie zadłużenie nic odnotowała żadnej wpłaty.. Zainteresowałem się 

tymi lokalami i biblioteka i świetlica jest we władaniu Urzędu Gminy, ale apteka jest lokalem 

najmowanym. Wiela lat wcześniej radni gminy ustalili preferencyjne ceny dla apteki z tego 

względu, że było to jedyna apteka w gminie i było to zrozumiałe. Były tez wnioski o kupno lokalu 

również nie wyrażono na to zgody żeby jedynej tej apteki się nie pozbyć i żeby ktoś z tej apteki nie 

zrobił mieszkania. Na dzień dzisiejszy gdzie rynek usług i handlu jest uwolniony powstają sklepy, 

restauracje, apteki i nie ma ograniczeń to przyjrzałem się kosztom tego wspomnianego lokalu.  Na 

dzień dzisiejszy przedstawiłem państwo bardzo zbliżone, bo nie jestem w stanie, co do złotówki 

podać. Koszt wspólnoty gdzie Urząd Gminy, jako właściciel lokalu przelewa na konto wspólnoty 

673 + umowa najmu lokalu, która wynosi około 440 zł to według mnie umowa najmu czy 

dzierżawy powinna stanowić zysk naszej gminy. Od kwoty 440 zł odprowadzamy podatek dla 

państwa i okazuje się, że gmina przelewa kwotę około 880 zł.  Dla mnie, jako właściciela lokalu 

gdzie dbam o swoja wspólnotę wyobrażam sobie, że kwotę, którą przelewa gmina 670 zł + kwota 

zaniżonego według mnie czynszu za lokal o powierzchni 122 m2, co daje nam miesięcznie kwotę 3, 

60 zł za m2 łącząc te dwa składniki to daje nam kwotę ponad 11000 zł.   A na dzień dzisiejszy 

wpływa 820 zł. Pytam czy stać nas, jako gminę na dokładanie do takich zniżek czynszu. Wszystkie 

sklepy płaca podatek gruntowy koncesje od obrotu myślę, że handel powinien mieć wszyscy równe 

prawa działalności. Można pomyśleć o sprzedaniu lokalu jest to lokal gdzie nie mogliśmy sprzedać 
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ze względu na to żeby uchronić aptekę żeby była i służyła mieszkańcom i w tedy właściciel tego 

lokalu będzie musiał wnosić opłaty do wspólnoty i jeszcze będzie płacił podatek gruntowy i od 

działalności. Dlatego zwróciłem się do państwa o to, że rozmawiałem z Panem Sekretarzem i 

Panem Wójtem i chciałem żeby państwo ustosunkowali się i zajęcia stanowiska do przedstawionej 

sprawy.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski- powiedział, że w gminie są takie dwa przypadki dotyczy naszych 

lokali to jest apteki w Janowicach Wielkich przy ul. 1Maja 25 i apteki, która powstała w budynku 

prywatnym oraz sklepu, który jest w naszym lokalu w Trzcińsko i drugiego, który jest sklep nowo 

powstałym na terenie prywatnym w Trzcińsku.. Jedna i druga sprawa budzi tyle emocji ocierające 

się o emocje wręcz nie zdrowe i rujnujące a niebudujące i bardzo proszę porozmawiajmy. Przepisy 

prawa dają mi pewne możliwości, ale jeżeli jedna miejscowość mam podzieloną i cokolwiek bym 

nie zrobił to i tak będzie źle i wobec tego chciałbym wysłuchać państwa zdania i jako organ 

stanowiący 15 osób wybranych przez naszą społeczność lokalną pomóżcie, w którym kierunku 

mam pójść a po drugi w razie, czego móc się podeprzeć na opinii radnych. 

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że nie zna sprawy sklepu w Trzcińsku, bo nie miałem 

możliwości zapoznania się z dokumentami wiem ktoś na początku sesji wspomniał, że chodzi tu o 

wynajęcie czy też podbicie ceny, ale tu nie chodzi o przebicie tu chodzi o równe prawa w handlu i 

działalności gospodarczej. Jeżeli rada gmina ustala podatek gruntowy płacą wszyscy równo za 

koncesje płacą równo a tu jest preferowana jedna działalność. Jeżeli na dzień dzisiejszy przez wiele 

lat nie zmienia się stawka jest to 3, 50 m2 prywatnej działalności to może lepiej płacić podatek od 

działalności a niżeli kwotę najmu i w tedy będziemy mieli zysk. Borykamy się z pieniędzmi, bo 

brakuje nam na każdym kroku a tu okazuje się, że dokładamy do prywatnego interesu. Koszt 

utrzymania lokalu, którą gmina wprowadza do wspólnoty kwotę ponad 670 zł i kwota minimalna 

na dzień dzisiejszy około 440 zł daje nam kwotę około 1120 zł a na dzień dzisiejszy wpłaca 820 zł 

miesięcznie za lokal o powierzchni 122 m2 to ja tego nie rozumie.  

Radny Dariusz Podkański - może ja coś powiem na temat Trzcińska. Nie ukrywam, że 

właścicielem tego prywatnego sklepu jest moja córka. W ubiegłym roku wybudowali sobie sklep z 

myślą o tym, bo przez lata cały czas mieszkańcy tylko psioczyli i skarżyli się, skarżyli się, że sklep 

taki i owaki. Młodzi poszli do przodu wybudowali sobie sklep z myślą o tym, że nie chodzi tu o 

wojnę. Ale właściciel ajent tego sklepu robił takie podchody różne zastraszał ludzi źle mówił 

zresztą o młodych ja w to się nie wtrącałem z tego względu, że nie chciałem brać w tym udziału. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał czy Pan analizuje słowa, które Pan tu 

wypowiada np.: zastrasza ludzi czy Pan sobie zdaje z tego sprawę jakie to moze nieść 

konsekwencje? Przypominam że sesja jest rejestrowana i protokołowana. 

Radny Dariusz Podkański - tak oczywiście.  Młodzi poszli do Wójta, byli raz na rozmowie ,byli 

drugi raz na rozmowie. Wójt powiedział, że jeżeli znajdzie się oferta na przetarg to on ten przetarg 

będzie robilł, tak było Panie Wójcie? Nie?. To nie wiem mnie na pewno nie kłamali w każdym 

bądź razie.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie powiedziałem, że będę ogłaszał przetarg powiedziałem, że 

będę rozpatrywał, co z tym robić. Wpłynęła oferta i na tą ofertę napisałem pismo do obecnego 

najemcy, który przez 20 lat prowadzi jedyny sklep w Trzcińsku w mojej opinii ze strony Wójta, 

który ma na równi traktować wszystkich należy zapytanie. Na to zapytanie otrzymałem odpowiedź 

i teraz chciałbym żebyście państwo porozmawiali, bo z punktu widzenia przepisów prawa ja mam 

z jednej strony bezterminowa obowiązującą umowę z drugiej strony mam prawo wypowiedzenia 

tej umowy i przeprowadzenia postępowania przetargowego na dzierżawę tego lokalu. Natomiast 

między czasie nie będę mówił absolutnie, że ktoś tam zastraszał czy nie zastraszał natomiast to, co 

się rozpętało to przerasta zdolności mojego pojmowania. Na pewno nie obiecałem, że 
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przeprowadzę przetarg, ale na pewno obiecałem, że podejmę wszelkie kroki, jako Wójt żeby 

wyjaśnić sytuacje i zobaczyć, do czego to będzie zmierzać.  

Radny Dariusz Podkański - z tego, co młodzi powiedzieli mi, że jak wpłynie oferta będzie 

przeprowadzony przetarg. Na dzień dzisiejszy nie wiem jak to się ma. Słuchajcie państwo ten Pan 

ma z opieki 4 osoby. Jedna osoba wykorzystuje około 260 zł ma ponad 1000 zł za darmo z Urzędu 

Gminy. Płaci identyczne podobne składki czynsz opłaty jak w Janowicach Apteka praktycznie ma 

za darmo i jest cały czas na plusie przez cały rok. Tu nie chodzi o to, że ktoś chce kupić tylko niech 

to będą po prostu normalne racjonalne jakieś podejście do tego. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał, co to oznacza według Pana, że za 

darmo z Urzędu Gminy? 

Radny Dariusz Podkański - -powiedział, że ma 4 osoby, które pobierają jedzenie ponad 250 zł to 

jest ponad 1000 zł. Niech to będzie logicznie podzielone po pół, albo zabrać, bo ja to widzę, że jest 

to chore ja widzę, że młodzi w ogóle nie mają z Urzędu żadnej pomocy. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, ze szkoda, że wyszła Pani Kierownik, GOPS 

ponieważ już jest po godzinach pracy  

Sołtys wsi Trzcińsko - Agata Brodziak - zapytała czy obecny ajent sklepu jest zadłużony z 

czynszem czy czymś kolwiek. Może zapytać mieszkańców, jakie są ceny u Pana córki a jakie w 

tym drugim sklepie. 

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że nie jest zadłużony póki mu gmina daje ma na tacy 

pieniądze. Wiem, że Pani jest przeciwko mnie. Nie chodzi o to żeby zlikwidować sklep.  

Sołtys wsi Trzcińsko - Agata Brodziak - to, o co chodzi o to, że ktoś ma więcej pieniędzy to 

drugą osobę trzeba zniszczyć dając 200 zł więcej za czynsz. Nie można tak podchodzić do sprawy.  

Radny Dariusz Podkański - jeszcze jedno jeżeliby do czegoś doszło to w tym sklepie na pewno 

nie będzie sprzedawany alkohol, ponieważ na górze jest biblioteka jest plac zabaw jest klub to 

wszystko w jednym miejscu i panowie, którzy siedzą i piją alkohol za płotem. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zwrócił się do radnego Dariusza 

Podkańskiego mówiąc, że dwa lata temu Pan sam wystąpił z wnioskiem o postawienie tego płotu.  

Radny Dariusz Podkański - tak to był mój błąd.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - drodzy państwo mamy porównanie czynszów lokali użytkowych 

i to też nie jest tak to nie ceny prewencyjne, ponieważ rok temu była jedyna apteka na naszym 

terenie. Czynsz w wysokości 4, 11 apteka i sklep w Trzcińsku 7, 10 to jest dwukrotnie wyższy a to, 

że metraż jest dwukrotnie mniejszy to płacą tyle samo. Dlatego chciałbym żebyście porozmawiali. 

Ciężko mówić o porównywaniu, czego kolwiek w odniesieniu się do gospodarki wolno rynkowej 

czy realiów gospodarczych i biznesu sklepów rolno-spożywczych i biznesu gdzie przez ostatnie 

lata w Trzcińsku miało się jeden jedyny sklep a w Janowicach jedna aptekę. Natomiast na 

przestrzeni ostatniego roku powstała apteka prywatna w lokalu prywatnym i sklep w lokalu 

prywatnym. Ja nie mam w odniesieniu, jakie są realia wolno rynkowe i co zrobić żeby nie zrobić 

raz krzywdy któremuś z przedsiębiorców żeby nie podzielić ludzi w danych miejscowościach. 

Podział miejscowości Trzcińsko rysuje się zbyt wyraźnie to wiem a co więcej nie ma zgody wśród 

radnych Pan o tym wie, jakie są o tym głosy. Bardzo bym prosił o wypowiedź mecenasa ja mam 

wypracowane zdanie, co my możemy formalno prawnie zrobić. Ja chcę usłyszeć od was, w którym 

mam iść kierunku. Ja wiem doskonale, czego kol wiek nie zrobię to będę tym złym w tym 

momencie przegrałem, bo jeżeli nie zrobię przetargu to jestem kumplem jednego z was a jeżeli 

zrobię to jestem, którym po 20 latach zabrał sklep i zmarnował i pozbawił pracy.  

Sołtys wsi Trzcińsko - Agata Brodziak - przy otwartym nowym prywatnym sklepie też jest plac 

zabaw i w większości osób, które tam chodzą to są ludzie, którzy idą na piwo. Ceny artykułów są 

wywindowane dla naszych mieszkańców. 
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Radny Piotr Gołębski - powiedział, że takie spory czy lokale będą własnością Urzędu Gminy czy 

we władaniu rąk prywatnych spory nadal będą żeby one nie przechodziły przez Urząd Gminy 

najrozsądniejsze byłoby te lokale wycenić i wystawić na przetarg z prawem pierwokupu dla 

dotychczasowego najemcy.   

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że jeżeli gmina z każdych tych umów może wypowiedzieć 

i co dalej. Najprostszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie przetargu ograniczonego ze 

wskazaniem jak ten lokal ma być wykorzystywany. Jeżeli tego się nie zastrzeże można lokal ten 

przeznaczyć na inne cele, ale tez nie można zmusić kogoś do działalności, która nie jest rentowna. 

Z formalno prawnego widzenia można wypowiedzieć w tych dwóch wypadkach umowę i 

przeprowadzić przetarg tylko, jakie będą końcowe rezultaty trudno nam wiedzieć.  Warunki 

przetargu mogą być bardziej rygorystyczne, ale nie mogą prowadzić do sytuacji, której zwycięzca 

przetargu stanął być bankrutem. 

Radny Piotr Lesiński - powiedział, że od początku byłem przeciwny żeby łączyć te dwie sprawy, 

ponieważ są to dwie różne sprawy.  Ja miałem przez 12 lat sklep budowali market Dino i nie 

miałem do nikogo pretensji takie jest prawo rynku. Jeden sklep ma inne ceny a drugi inne. 

Natomiast ja twierdzę nadal, że jest to inna sytuacja. Tu mówiono, ze sklep ma 7 zł a apteka 4 to 

chodzi o to, że my, jako urząd Gminy nie powinniśmy do tego interesu dokładać. Niech to zostanie 

koszt utrzymania 670zł + koszt najmu nie mam pretensji, ale nie może być sytuacji gdzie gmina 

zalega do wspólnoty gdzie mieliśmy robić remont budynku zakupić opłat do przodu a my nie 

mamy możliwości a tutaj się robi taką referencję.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta czy 

w sprawie opłat za aptekę można wypracować jakimś porozumieniem w sensie takim, żeby gmina 

nie dokładała do kosztów funkcjonowania tej apteki w tej wspólnocie. 

Mecenas Janusz Konkol - powiedział, że można anektować umowę najmu po prze podniesienie 

czynszu, ale jeżeli dzierżawca nie przyjmie to trzeba wypowiedzieć umowę, ale nie można tego 

narzucić.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - najemcą lokalu apteki przedstawię w tej formie, która dla mnie 

jest logiczna, bo do momentu, kiedy oni byli jedynymi dla 4 tys mieszkańców apteką a na dzień 

dzisiejszy jest inaczej to skieruje pismo jak obciążać i jakimi kosztami żebyśmy nie dopłacali. Jest 

to ten moment gdzie powinniśmy to zrobić.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zapytał odnośnie podatku za m2 

Nie jest ten sam obowiązujący odnośnie sklepów.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - w Trzcińsku jest 7, 10zł/m2 a w aptece  4.10Zł/m2 natomiast 

odnośnie sklepów to podatki są te same a stawka czynszu jest różna 

Radny Piotr Lesiński - powiedział, ze tego nie da się porównać. Sklep państwa tych młodych, 

którzy prowadzą na swoim terenie to tylko płacą podatek gruntowy od działalności gospodarczej 

natomiast najemca lokalu z urzędu płaci umowę najmu. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Czy dzierżawca sklepu w Trzcińsku zalega z 

płatnościami? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie zalegają, ale na przestrzeniu moich 6 lat poprosili żeby za 

podatek mogli wymienić drzwi zewnętrzne i taka zgoda była wyrażona. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że jest to sytuacja podobna, kiedy 

Stowarzyszenie Faktor chciało przyjmować działki w Miedziance, na które ludzie w Miedziance 

mieli obowiązujące umowy i tak samo wyrzuciliśmy te działki z umowy bo uwazaliśmy ze tak po 

prostu robić nie wolno skoro nikt z oplatami nie zalega. Chodzi mi tu o ta dzierżawe. Odnośnie 

sklepu w Trzcińsku jest to bardzo trudna sytuacja.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że szukałem rozwiązań prawnych z Mecenasem żeby 
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nie wypowiadać umowy żeby zrobić przetarg zaczepno rozpoznawczy to też się tak nie da, bo o ile 

okaże się, że są chętni i może się okazać, że nikt się nie zgłosi albo przedstawione wyliczenia i cena 

czy są sensowne. Trudno mi teraz powiedzieć..Przedsiębiorca wcale nie musi nam przedstawić, 

jakie ma dochody z tego.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zgodnie z gospodarką wolno rynkowa nie 

może ktoś mieć pretensji do drugiej osoby, że prowadzi handel na innych warunkach.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - powiedział, że problem polega na tym, że nie jest to zdrowe, co 

się odbywa. Te informacje wzajemne zarzuty plotki niedomówienia oskarżenia sytuacja i z 

wiedzy, które docierają do mnie, który nie czuje się upoważniony mówić w szczegółach na 

podczas posiedzenia sesji rady jest chora. Dlaczego ludzie nie chcą i nie potrafią się porozumieć i 

nie będę mówił, która strona jest mniej czy bardziej winna? Nie czuje się na siłach w obowiązku 

wykonania takiego zadania. Sytuacja jest niewiarygodna.  

Sołtys wsi Trzcińsko - Agata Brodziak - powiedział, że młodzi posiadają sklep w Szkole w 

Janowicach Wielkich drugi na prywatnej działce w Trzcińsku. W sklepie u Pana Pluto nie ma 

alkoholu tzw; twardego, czyli wódki.  

Radny Dariusz Podkański - zwrócił się do sołtysa Trzcińska mówiąc, że przyszedł mieszkaniec z 

Trzcińska i powiedział, że robicie konkurencje.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - podziękował za podpowiedź, co mam zrobić z apteką a odnośnie 

Trzcińska nie wiem, co mam zrobić z wnioskiem dot: Trzcińska. Poszło zapytanie do właściciela i 

idąc tokiem wypowiedzi mecenasa to musimy się zastanowić, co z tym zrobimy. 

Radny Dariusz Podkański - powiedział, że większość jest przeciwko młodym a ja jednak będę 

stał za nimi, bo to jest moja córka i nie ukrywam tak jak powiedział Piotrek Gołębski jest wolny 

rynek Pan Lesiński powiedział, że wybudował się nowy sklep, jeżeli kogoś nie stać to nie stać. Tu 

nie chodzi o to, żeby komuś zlikwidować na siłę sklep.  

Sołtys wsi Trzcińsko Agata Brodziak - powiedziała, ze dużą podpowiedzią będą wypowiedzi 

mieszkańców z Trzcińska.  

Radna Sylwia Przedwojewska- zapytała czy w najbliższym czasie jest szansa na szafki dla dzieci 

w szkole. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - mimo szczerych chęci z wielka przykrością nie mam skąd wziąć 

pieniędzy na zakup tych szafek.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - zgłaszam interpelację wymiany reflektora 

przy Fontanie, który jest popękany i nie wiem czy dostaje się tam woda czy też nie, ale żeby nie 

spowodowało to zagrożenia. Druga interpelacja to wykoszenie poboczy z Trzcińska w kierunku 

Karpnik, ponieważ droga ta jest w obecnej chwili zarośnięta i praktycznie nie widać nic, co zagraża 

dużemu niebezpieczeństwu. Następna rzecz to na prośbę radnej Pani Iwony Niedżwiedzińskiej, 

która mailem przesłała mi swoje zastrzeżenia, co do odpowiedzi na swoje interpelacje bardzo 

prosiła abym odczytał najpierw odpowiedzi, jaki otrzymała a następnie jej stanowisko na ten 

temat, co niniejszym czynię.  W odpowiedzi na wnioski pan radnej to była odpowiedź, którą 

otrzymała radna Niedźwiedzińska Szanowna Pani Radna, w odpowiedzi na wnioski Pani Radnej nr 

32/2015, 33/2015, 34/2015, 39/2015, 40/2015, 41/2015, -43/2015uprzejmie informuję, że prace 

porządkowe w Trzcińsku podobnie jak w innych miejscowościach prowadzone są na bieżąco. 

Wydaje się możliwym, aby ewentualne osoby wykonujące kary sądowe zajmowały się pod 

nadzorem sołtysa dbałością o estetykę wsi, na co zwrócimy uwagę w miarę napływania informacji 

o tych osobach. Również teren wokół pozostałości dawnych piwnic jest sprzątany na bieżąco. 

Co do trampoliny umieszczonej w świetlicy, potrzeba jej zakupu wynika z rozpoznania potrzeb 

uczestników działań świetlicowych tj. dzieci? Niestety to urządzenie rekreacyjne nie może 

pozostać bez nadzoru, gdyż zostanie szybko zniszczone przez deszcz, albo osoby o niewłaściwej 
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wadze, które po zakończeniu działań obsługi świetlicy zniszczyłyby trampolinę i dodatkowo 

mogłyby spowodować wypadki dzieci korzystających z uszkodzonych sprzętów. Pozostawienie 

trampoliny na noc bez nadzoru wiązałoby się z generalnym przeglądem urządzenia każdego dnia, a 

także z licznymi naprawami, na co gmina nie może sobie pozwolić. W trosce o bezpieczeństwo 

dzieci nie ma możliwości przeniesienia trampoliny poza świetlicę, która pozostaje zresztą 

miejscem ogólnie dostępnym i zaprasza do korzystania przez pięć dni w tygodniu.  

W kwestii niewłaściwego gromadzenia odpadów na prywatnych posesjach, Urząd Gminy stara się 

podejmować przede wszystkim działania pozytywne tzn. współtworzy wraz z Grupą Odnowy Wsi 

konkurs na najpiękniejsze obejście wsi Janowice Wielkie, co może stanowić także inspirację dla 

innych miejscowości. Tym niemniej w sytuacjach skrajnych proszę o zgłoszenie, do których 

posesji powinno być skierowane pismo. 

Problem zgłaszany przez Panią w imieniu mieszkańca posesji nr 35 w Trzcińsku jest znany 

Urzędowi. Drogę nr 393 prowadzącą wzdłuż tej posesji naprawiono w 2012 r. Została dnia 

21.12.2012 r. zawarta ugoda między wykonawcą a gminą, wedle, której z powodu niskich 

temperatur oraz opadów śniegu Wykonawca nie wykona części odwodnienia i jego wynagrodzenie 

zostanie stosownie pomniejszone. Aktualnie droga znajduje się w okresie 5-letniej gwarancji, więc 

ingerowanie w jej stan nie jest wskazane, by gwarancji nie utracić. W razie znalezienia finansów 

uzupełnienie pominiętego wówczas elementu infrastruktury drogi wydaje się jednak możliwe. 

W sprawie przycinki drzew na działce nr 359/2 w Trzcińsku informuję, że do właściciela działki 

zostało skierowane wezwanie do zajęcia stanowiska w tej sprawie. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że problem wchodzenia dzieci na dach klubu w Trzcińsku 

został już poruszony z dziećmi przez osobę obsługującą świetlicę, a ponadto pracownik gminy 

przygotowuje dodatkowe zabezpieczenia, które mają utrudnić wejście na dach przez osoby 

nieuprawnione. 

a teraz przeczytał zastrzeżenia dot: udzielenia przez Wójta Gminy odpowiedzi na złożone wnioski 

radnego. Szanowny Panie Przewodniczący, w dniu 27.05 otrzymałam odpowiedź Wójta Gminy na 

złożone wnioski, którą jednoznacznie uznaję, jako niesatysfakcjonującą mnie, jako radną z uwagi 

na: Zbyt długie oczekiwanie radnego na udzielenie odpowiedzi i podjętych działaniach przez 

Urząd Gminy, niwelujące zgłoszone we wniosku sprawy. Wnioski złożone w dniu 28.03, 14.04 

oraz 20.04 br. Wniosek Nr 39/2015 z dnia 14.04.br. dotyczył uprzątnięcia starych piwnic, 

znajdujących się na działce należącej do zasobów gminnych, przylegających bezpośrednio do 

drogi powiatowej. Przez lata składowano tam różne odpady. Piwnice do dziś nie są uprzątnięte. 

Zatem wniosek niezrealizowany. A odpowiedź wymijająca.  Wniosek 32/2015 z dnia 28.03.br. 

dotyczył uporządkowania terenu wokół budynku świetlicy w Trzcińsku po jesienno-zimowym 

bałaganie. Informowanie radnego, że w przypadku zgłoszenia osób wykonujących kary sądowe, 

problem dbałości o estetykę zostanie rozwiązany - jest niestosowane. W mienionej kadencji znane 

były przypadki uchylania się od takich prac, przez skazanych wyrokami sądowymi a Urząd Gminy 

nie zajął stanowiska w tej sprawie ( mowa o mieszkańcu Trzcińska). Wniosek Nr 33/ 2015 z dnia 

28.-03.br dotyczy nietrafionego zakupu przez Radę Sołecka w Trzcińsku urządzenia 

zewnętrznego, jakim jest duża trampolina, będąca wyposażeniem wnętrza świetlicy wiejskiej. 

Stanowiska Urzędu Gminy uważam za paradoks. Fundusz sołecki jest funduszem ogółu 

społeczeństwa, a nie dla kilko dzieci. Troska Urzędu Gminy o dewastację jakiegokolwiek 

urządzenia zewnętrznego i bezpieczeństwo użytkujących je jest rzeczą zrozumiałą. Lecz 

ewidentne, niewłaściwe gospodarowanie publicznymi pieniędzmi winno być niwelowane w naszej 

gminie, w której sytuacja finansowa jest w nie najlepszej kondycji. W tym przypadku pozostałe 

dzieci, niekorzystające ze świetlicy oraz w dni niefunkcjonowania świetlicy nie maja dostępu do 

niej. Czy nie zapomina się, że wszystkie dzieci nasz są? Mają te same prawa. Wniosek Nr 34./2015 
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z dnia 28.03.br dotyczy przeglądu posesji na terenie gminy, na których gromadzone są odpady, 

panuje nieład. Uchwała nie określa roli radnego, który winny wskazać prywatne posesje, na 

których niewłaściwie gromadzone są odpady. Uchwała o utrzymaniu ładu i porządku w gminie 

stanowi jednoznacznie, że wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Jak zostanie 

rozwiązany ten problem należy do jego kompetencji? Dlaczego tez należy podjąć właściwe 

działania, przykładem innych gmin? Natomiast Grupy odnowy Wsi, które powstały z własnych 

inicjatyw realizują zamierzone cele, gmina natomiast aktywnie winna wspierać przedsięwzięcia 

określone w sołeckich strategiach odnowy wsi. Stwierdzenie, ze Urząd Gminy stara się 

podejmować działania pozytywne „ nie jest jednoznaczne z wykonywaniem obowiązującej 

Uchwały o utrzymaniu ładu i porządku w gminie. Wniosek Nr 41/2015 z dnia 20.04. br dotyczący 

podjęcia działań w sprawie samowolnej przycinki pielęgnacyjnej starych klonów oraz lip( stara 

aleja lipowa) wzdłuż dróg gminnych uważam za nieporozumienie. Skierowanie pisma do 

właściciela działki i przekazanie jego treść radnemu, uznać należy za niezakończoną sprawę 

zawartą we wniosku. Reasumując niniejsze pismo zwracam się uwagę, że należy powrócić do 

wcześniejszej formy udzielania odpowiedzi na złożone wnioski, które będą bardziej czytelne. Z 

poważaniem radna Iwona Niedźwiedzińska Pismo to otrzymuje do wiadomości Przewodniczący 

komisji Rewizyjnej. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odpowiedzi te pozostawię bez komentarza. 

Ad.10. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - w tym punkcie mogą również zająć 

stanowisko sołtysi i mieszkańcy. 

Radny Piotr Lesiński - przypomnę tylko, że mówiłem państwu, że będę brał udział w sprzątaniu 

Bobru a teraz idziemy sprzątać szlaki turystyczne.  Sprzątając odcinek rzeki Bóbr od Chłopskiej 

nr 5 do za szkołą są instytucje państwowe i prywatne gdzie do rzeki Bóbr wpływają ścieki z 

trzecich komór a może i z drugiej a może i bezpośrednio. Mamy w planie robić kanalizację, ale 

szczególnie proszę o zwrócenie uwagi czy ewentualnie może pracownik Urzędu przejść odcinku 

zamieszkałym, ponieważ nie jest tak daleko są budynki, z których wypływają bezpośrednio 

odchody szczególnie na ul. Nadbrzeżnej są to budynki, w których było szambo. Nie wiem czy to są 

budynki prywatne czy wspólnoty gdzie szamba zostały zaniedbane i zamulone i teraz odchody idą 

bezpośrednio do rzeki Bóbr. Idąc ul. Chłopska widać, z którego budynku to wypływa.  Następna 

sprawa to mieszkańcy w okolicy rzeki Bóbr traktują ta rzekę, jako wysypisko śmieci. Można 

byłoby wystosować jakieś pisemko i roznieść tym wszystkim mieszkańcom, że brzeg rzeki Bóbr 

nie jest miejscem wysypiska śmieci gałęzi, śmieci, opon, gruzu itd. Następna sprawa to kosz przy 

PCK koło byłej remizy. Idąc z dziećmi 3 razy spotkałem się z tą firmą, która zajmuje się tym 

koszem, ale, ze koło kosza jest wysypana kupa śmieci i pracownik sprawdza, że nie jest to odzież a 

firma Simeko nie zabiera, ponieważ tam nie ma pojemników na szkło i plastiki. Proszę o zwrócenie 

uwagi. Ponadto chciałbym podziękować za naprawienie furtki oraz wspaniałego telewizora i 

kanapy na ul. Świerczewskiego. Idąc z dziećmi szybko ustaliłem, kto jest właścicielem tego 

sprzętu leżało to prawie dwa miesiące łącznie ze świętami Wielkanocnymi gdzie całe rodziny szły 

w piękną pogodę dopiero zostało zabrane przy zbiórce wielkogabarytowych gdzie to zabrali. 

Następna sprawa to plastiki w Janowicach. Większość mieszkańców zrobiła się bardzo wygodna 

mając worki na śmieci plastiki zaczynają wynosić do kubłów gminnych. Nie trzymają ich na 

swoich posesjach tylko z workami wyrzucają i te gminne kubły po kilku dniach się zapełniają i leżą 

worki obok kubłów. Odnośnie stadionu sportowego Orlik sprawę ta już poruszałem z Panem 

Sekretarzem. Orlik niszczeje w oczach. Dzieci zrobiły sobie dwa dodatkowe otwory gdzie 

Sekretarz powiedział, że nie ma sensu naprawiania, bo dzieci natychmiast zrobią sobie nowe, bo 

czynny od 15; 00 a dzieci wchodziły o 13;00.Orlik jest w stanie opłakanym nie mówię już o 
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siatkach, które zostały poniszczone. Dookoła Orlika są patyczki po lodach, pety, butelki kosze nie 

opróżniane ziemia od strony ul. Kolejowej nasypuje się ze skarpy na płytę na sztuczną trawę w tym 

kierunku nic się nie robi. Wiem, ze są pracownicy może oni tym nie są zainteresowani, ale wiem z 

tego, że z zawsze była taka umowa konserwacja obiektu sportowego. Uważam, że po każdym 

meczu należałoby przejść i posprzątać butelki po alkoholu.   Dla sprawdzalności ja specjalnie 

zostawiłem 3 butelki po desperadosach te butelki leżały 1, 5 miesiąca przy ławce. Następna 

kwestia to opłaty targowe. Dnia 10.06.br piękny dzień wyjeżdżałem na obóz sportowy do 

Bożkowa z rana jeszcze tylu handlujących na placu dworcowym. Nie mówię po to żeby sprawdzać 

ile było wpływów z danego dnia, ale to na placu targowym stoi tablica, na której widnieje napis, ze 

opłatę targową za każdy dzień należy wnieść w wysokości 30 zł przed rozpoczęciem handlu na 

konto Urzędu Gminy. Pytam, co ta tablica ma wspólnego z naszym regulaminem gdzie opłaty 

należy pobierać od m 2 a ona stoi do dzisiaj. Ostatnia sprawa to prośba o chodniki jest to bardzo 

wyprzedzam przeszłościowo i proszę nie zapominać, ponieważ część chodników jest bardzo ładnie 

zrobiona. Aleja Wojska powiem, że nie jest to łatwe, ale starsze osoby się przewracają matki z 

wózkami wyjeżdżają na ulicę. 

Radny Remigiusz Łącki - zapytał czy jest jakiś pomysł odnośnie zmuszenia zobowiązania lub 

nakazu właściciela części budynku przy u. 1 Maja nr 7 w Janowicach Wielkich do doprowadzenie 

tego budynku do estetycznego wyglądu z uwagi na to, że ten budynek szpeci wizerunek gminy. 

Uporządkowanie drogi na zakręcie Tam jest zawsze takie bajoro skarpa ta ogranicza widok na 

drogę od przejazdu kolejowego. Tam jest niebezpiecznie jakoś to doprowadzić do wyglądu 

estetycznego i bezpiecznego. Druga sprawa to mieszkańcy ul 1 Maja 5 i część ul Parkowej tam 

były uzgodnienia miedzy Urzędem Gminy a mieszkańcami odnośnie oświetlenia drogi i oni nie 

mogą doczekać się tych uzgodnień.  Chciałbym zgłosić taki temat min. są samorządy, które 

finansują szczepienia obowiązkowe dla noworodków dla dzieci. Część tych szczepień 

refundowane jest przez NFZ warto byłoby wrócić do tego temat.  

Ad.11. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że o ile nie będzie tematu ze 

strony Wójta Gminy to następna sesja będzie we wrześniu. W związku z tym wszystkim życzę 

udanego ciepłego wypoczynku.    

Ad.12  

Przyjęcie protokołu z VI i VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

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

poprawki do protokołu z VI sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

W wyniku przeprowadzenia głosowania 9 głosów ”za” przyjęciem protokołu głosy „ 

„wstrzymuje się” i głosy „przeciw „ nie wystąpiły ( Radni nieobecni na salę obrad Jędrzej Wasiak 

Poniatowski, Ryszard Sobolewski, Dariusz Podkański, Jan Popławski, Anna Skotarek, Piotr 

Gołębski) 

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 9 radnych. Protokół z VI Sesji Rady Gminy 

Janowice Wielkie został przyjęty. 

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

poprawki do protokołu z VII sesji Rady Gminy 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad 

przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

W wyniku przeprowadzenia głosowania 9 głosów ”za” przyjęciem protokołu głosy „ 

„wstrzymuje się” i głosy „przeciw „ nie wystąpiły ( Radni nieobecni na salę obrad Jędrzej Wasiak 
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Poniatowski, Ryszard Sobolewski, Dariusz Podkański, Jan Popławski, Anna Skotarek, Piotr 

Gołębski) 

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 9 radnych. Protokół z VII Sesji Rady Gminy 

Janowice Wielkie został przyjęty. 

 

 Ad.13 

Zamknięcie obrad VIII 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 17: 00 dokonał zamknięcia VIII 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. 
 


