
BRG.0002.XI.2015

                                                                   PROTOKÓŁ Nr XI /2015
                                    z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich
                                    z dnia  29 października 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
13 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  XI  sesję  Rady  Gminy  Janowice
Wielkie – o godz.  1000 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, Wójta
Gminy Janowic Wielkich, Skarbnika Gminy, Mecenasa, Sekretarza Gminy, Sołtysów 
Ad.1 
Przewodniczący  Rady  Gminy Paweł  Pawłowicz -  przedstawił  porządek  obrad,  który
wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie przed sesją wraz z materiałami sesyjnymi i
projektami uchwał w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie XI 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 X sesji Rady Gminy.   
 6.   Podjęcie uchwał w sprawie:
        6.1. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
         6.2.  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
         6.3.  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w  
                 Gminie Janowice Wielkie
         6.4   wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok 
         6.5   zmiany Uchwały Rady Gminy nr VI/24/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w  
                 sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata   
                 2015 – 2025
  7.  Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  8.  Sprawy różne.
  9.  Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
10.  Przyjęcie protokołu z  X sesji Rady Gminy.
11.  Zamknięcie XI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -  zapytał,  czy ktoś z obecnych chciałby
wnieść uwagi, poprawki bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Nie stwierdzono.
Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad dzisiejszej sesji.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Paweł  Pawłowicz  oznajmił  również,  że  w  dniu  28
października2015r odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej
Rady Gminy, na którym to analizowano przedmiotowe uchwały i wszystkie autopoprawki
zostały państwu dziś przedłożone na piśmie przed sesją.
Ad.2                                                                                                     
Stwierdzenie quorum 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził  już na wstępie,  że zgodnie  z listą  obecności  w
obradach uczestniczy 13 radnych, nieobecni radni to:  
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1.Dariusz Podkański
2.Iwona Niedźwiedzińska
                                                                                                                          -załącznik Nr 1-
Ad.3 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady 
Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedziała, że w tym okresie biuro rady
Gminy jak również radni otrzymaliśmy od Pana Wójta odpowiedzi na zgłoszone wnioski i
interpelacje  o ile  są zapytania  w tym temacie  to  porozmawiamy w pkt.7  -  interpelacje i
zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
-  06.10.2015r otrzymaliśmy pismo do wiadomości,  które zostało skierowane przez Wójta
Gminy do Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie porozumienia na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych  w  sezonach  2015/  2016  i  2016/2017  na  terenie  Gminy  Janowice  Wielkie.
Wiceprzewodnicząca zapoznała radnych z treścią pisma.
                                                                                                                        -załącznik Nr 2-
- 12.10.2015r Otrzymałem e- mailem pismo od mieszkańców Gminy Janowice Wielkie w
sprawie  oświetlenia  ulicznego  ulicy  Kolejowej,  Kochanowskiego,  Reja  i  Matejki.
Przewodniczący  zapoznał  radnych  z  treścią  pisma,  które  następnie  przekazał  do
przeanalizowania dołączonych widoków/zdjęć.  
                                                                                                                         -załącznik Nr 3-
26.10.2015r otrzymaliśmy pismo wraz z uchwałą nr 79/2015 z Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 października 2015 w sprawie stwierdzenia nieważności
Uchwały  rady  Gminy  Janowice  Wielkie  nr  X/44/2015  z  dnia  17  września  2015  roku  w
sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  pomocy  de  minimis  dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie.

                                                                                                                        -załącznik Nr 4-
                                                                                                                       -załącznik Nr 11 -
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz  zwrócił się do radnych o składanie uwag
bądź zadawanie pytań odnośnie przedstawionych pism.
Uwag nie stwierdzono

Ad.4.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym od 17 września 2015 r w
do dniu 28.10.2015 r.
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - 
Sprawy gospodarcze:
- 24.09.br zakończono przetarg na odśnieżanie: konsorcjum Com-D: K- R: 100 tys., Janowice
Wielkie.  północ-  Miedzianka-Mniszków:  120  tys.,  Janowice  Wielkie  południe  115  tys.,
Trzcińsko 110 tys. (z tego 50% od Starostwa).
-Orlik ściągnięte stare piłkochwyty i trwa montaż nowych, ARIM koszt około 13 tys. zł. 
-Trwa  akcja  nakaz  przyłączenia  kanalizacji  do  30  gospodarstw  w  Komarnie  z  uwagi
obowiązku ustawowego do 30.11,br
- Wybrany został wykonawca dostawy i montażu szamba na Trzcińsko 15: cena ok. 15 tys. zł
- wykonano remont mostu na starych Janowicach 
-naprawa dachu na Trzcińsku 3- jest  duży wkład naszego nowego pracownika,  który jest
dekarzem zakupiono drobny materiał za 1 tys.zł.
-dokonano wymianę poziomów wodnych w szkole
-dokonano naprawy dachu nad biblioteką w Trzcińsku- zabezpieczenie przed zimą.
-postawiono z funduszy sołeckich  nowe przystanki  w Trzcińsku  i  Komarnie:  Pracownicy
urzędu wykonają wylewkę.
-wyremontowano kominy w budynku Urzędu Gminy- z udziałem naszego pracownika
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-wymiana hydrantu na Sportowej- przy zaangażowaniu finansowym Nowej Nadziei. 
- 24.11.br odbyła się akcja wywózki wielkich gabarytów 
- miały miejsca 3 awarie wody, dowożenie wody beczkowozem również z powodu suszy do
kilku gospodarstw w Mniszkowie i na Stare Janowice oraz w górnej części Janowic Wielkich
tez brakowało wody.
Sprawy infrastrukturalne:
-ukończona odbudowa 400-metrowego odcinka drogi asfaltowej od nowych willi do PGR w
Komarnie
-trwa odbudowa drogi do Oczyszczalni ścieków 150 m do 31 X. br.
-podpisano umowę z UMWD na rewitalizację  pomostów na Zielonej  Dolinie  koszt około
12.900 zł. 
Sprawy przestrzenne:
- doszło do podział działki drogowej GDDKA w górnym Radomierzu- boczna k. p. Jasnos, w
celu przekazania starostwu.
- została wydana decyzja podziałowa ws. działki ANR w celu włączenia jej do KSSEMP za
firma Dr. Schneidera.
- jest już po postanowieniu a przed decyzją ws. wyłączenia fragmentu drogi w Trzcińsku, na
wniosek mieszkańców w okolicach Pani Sołtys. 
-  Dr. Schneider złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na 2 nowe hale
produkcyjne na dotychczasowej działce.
-pomysł PKP na maszt kolejowy: przy torach, na północ od Trzcińska (+plany remontowe
peronu 2015 w Janowicach Wielkich)
Inne:
- jesteśmy po przetargu na obsługę bankową: wygrał BGŻ BNP Paribas,  a kasę bankowa
prowadzi jego podwykonawca: Monetia od X do końca 2016 r.
-  Wojewoda kierował  zapytania  do Gmin ws.  pomocy uchodźcom:  niestety bez szans  na
zagwarantowanie pracy, mieszkania i pomocy finansowej z budżetu gminy.  Z okazji edukacji
narodowej Wójt przyznał nagrodę dla Pani Marzeny Pikus 
- trwa jeszcze szacowanie suszy rolniczej: 7 rolników złożyło wniosek.
-  wyniki  wyborów do  Sejmu  i  Senatu  w  naszej  gminie  znajdują  się  na  naszej  stronie
internetowej. 
-zatrudniono pomoc administracyjną w Urzędzie Gminy ds., którymi zajmują się pp. Krzak i
Górnicki, zatrudniona od 2.10.br.
-otrzymaliśmy zastrzeżenia RIO do uchwały ws. pomocy de minimis.
-przeprowadzono kontrole  Ro-Ko  w  sprawie  dowozu  dzieci  na  prośbę  rodziców  w  celu
ustalenia uprawnień, zakupu biletów miesięcznych przez rodziców małych przedszkolaków i
zaprzestania jeżdżenia na gapę i bez opieki.
-trwa zapytanie ofertowe na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej do 3XI.br.
Spotkania: PGNiG -  gazyfikacja,  zebrania  soleckie  w celu  podziału  FS na 2016,  Piknik
Rodzinny  w szkole,  Turniej  Wójta,  Pastora,  Sołtysa,  FPDM i  GOWJW ws.  rewitalizacji
stawu na Zielonej Dolinie, wizyty w przedszkolu i szkole z okazji DEN
Mieszkańcy u Wójta: 60
Korespondencja: wychodzących 319, przychodzących 430
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz  zwrócił się do radnych o składanie uwag
bądź zadawanie pytań odnośnie przedstawionej informacji.
Radny  Jan  Popławski  -  zapytał  odnośnie  podziału  działek  pod  strefę  ekonomiczna  w
Radomierzu  czy  te  drogi,  które  tam  były  pozostaną  czy  one  zostaną  zlikwidowane.
Powiedział, że coraz więcej dróg się likwiduje i cały ten ciężki transport odbywa się droga
powiatową do Komarna jak tak będzie dalej to nie będzie przejazdu z Komarna do Janowic.
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Sekretarz  Gminy  Miłosz  Kamiński  -  powiedział,  że  nielikwidowane   są  żadne  drogi.
Powiedział, że w czasie przerwy sprawdzimy razem z mapą, o jakie drogi Panu chodzi. 
Więcej pytań nie stwierdzono
Ad.5.     Informacja o podjętych uchwałach na X sesji Rady Gminy. 
Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  Alicja  Kozak  -  odczytała  informację  o  podjętych
uchwałach  na  X sesji  Rady  Gminy.  Łącznie  Rada  Gminy  na  X  sesji  Rady  Gminy  w
Janowicach Wielkich podjęła 9 uchwał.  
                                                                                                                        -załącznik Nr 5 -
6.   Podjęcie uchwał w sprawie:
        6.1. określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
Skarbnik Gminy Robert Gudowski -zapoznał radnych z treścią uchwały nadmieniając też,
że stawki są te same, co w roku poprzednim. Uchwała uległa zmianie jedynie w §1 dopisano
pkt.7  lit.  b)  pod  wodami  powierzchniowymi  stojącymi  lub  wodami  powierzchniowymi
płynącymi  jezior i  zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni  4,  51 zł.  Projekt uchwały
został przedłożony w tym terminie z uwagi na ujęcie danych do planu budżetu na rok 2016r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 
uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i pozytywnie 
zaopiniowany jednogłośnie
Otwarcie dyskusji 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -  powiedział, że bardzo się cieszy, że po
raz trzeci z rzędu udaje nam się nie podnosi podatku od nieruchomości, co do tej pory w tej
gminie się nie zdarzyło. Decyzja ta bardzo dobrze wpływa na życie mieszkańców, bo życie z
dnia na dzień drożeje to, chociaż w tak minimalny sposób możemy wpłynąć na to, aby to
troszkę ułatwić. W imieniu własnym dziękuje Wójtowi i Skarbnikowi Gminy za tak podjętą
decyzję oraz radzie, jeżeli taka uchwała zostanie przyjęta.
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 

Uchwała otrzymała 
Nr XI / 53 /2015

         6.2.  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Skarbnik  Gminy  Robert  Gudowski -zapoznał  radnych  z  treścią  autopoprawki  uchwały
nadmieniając też, że na wczorajszej komisji Budżetu Infrastruktury komisja stwierdziła, że 
 mamy zawyżone stawki i nie jesteśmy konkurencyjni.  w związku z tym przeanalizować
wszystkie stawki oraz obniżyć do minimalnej kwoty, aby tym sposobem przyciągnąć więcej
podmiotów gospodarczych z innych gmin na nasz teren.   Skutek stawek minimalnych tj:
wpływ do budżetu gminy mniejszy o 36.700 zł.
                                                                                                                         -załącznik Nr 6 -

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 
uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i przekształcony 
odnośnie stawek i po naniesieniu autopoprawek komisja jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały..
Otwarcie dyskusji 
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Radny Piotr Lesiński zwrócił się do Pana Skarbnika powiedział, że bardzo się cieszy, że te
stawki  zostały  obniżone,  ale  wiem,  że  w  latach  poprzednich  dotacja  ministerialna  była
pomniejszana, jeżeli gmina zastosowała mniejsze stawki czy tak było kiedyś. 
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - tak było i jest do tej pory i oprócz zmniejszonego
wpływu do budżetu gminy będzie też obniżona subwencja o tą kwotę. 
Radny Radosław Czaja - zapytał Skarbnika czy te przedstawione wyliczenia przez Pana te
36 tys. są już z pomniejszeniem subwencji. 
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział ,że wpływy będą pomniejszone w 
zależności od ilości samochodów. W wykazie są 4 samochody należące do Fromako, których 
fizycznie ich nie ma ( prawdopodobnie zostały zabrane) Podatek jest naliczany, ale nie jest 
płacony.
Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski -  powiedział,  że nie jest zwolennikiem podnoszenia
podatków, ale uważa, że o ile ta uchwała będzie podjęta dzisiaj przez nas to warto by było 
żeby gmina podjęła jakieś działania i nagłośniła, że jesteśmy najtańsi, że warto podjąć wysiłki
po to żeby uświadomić przedsiębiorcom, że warto przenieść działalność i dałoby to większą
korzyść i pokryje tą różnice, którą początkowo będziemy mieli.   
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -  powiedział,  że na Komisji budżetowej
przy  analizowaniu  tej  uchwały  był  wniosek,  aby  zamieścić  informację  na  bip  i  gminnej
stronie internetowej może to być w formie zakładki bądź ba ner u o obowiązujących stawkach
odnośnie podatku od środków transportowych. Informację o stawkach  zamieszczonych  na
stronie gminnej  należy często tę informację odświeżać,  czyli  powtarzać  i przypominać te
stawki dla przedsiębiorców ,że jesteśmy jedną z najtańszych gminy odnośnie podatku  od
środków  transportowych.  
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 

Uchwała otrzymała 
Nr XI / 54 /2015

         6.3.  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  gminnych w
                 Gminie Janowice Wielkie 
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - zapoznał komisję z treścią uchwały nadmieniając, że 
projekt uchwały została przygotowany na zgłoszony wniosek radnego Jana Popławskiego.

                                                                                                                        -załącznik Nr 7 -

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski,   projekt 
uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości  przeanalizowany  i komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Otwarcie dyskusji
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział, że Grupa Odnowy Wsi wraz
z  Fundacją  będzie  robiła  tablice  informacyjne  o  ciekawych  i  atrakcyjnych,  choć  mniej
znanych miejscach na terenie gminy czy takie tablice stawiane przez fundacje będą zwolnione
z opłaty.
Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  Alicja  Kozak  -  tablice  te  nie  będą  reklamą   będą
tablicami informacyjnymi, która będzie ustawiona w pasie drogowym.   
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział ,że zgodnie z § 5 będzie zwolnione z opłat.
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - powiedział ,ze w treści projektu uchwały
brak takiego zapisu. 
Radny  Jędrzej  Wasiak  Poniatowski  -  powiedział  ,  że  część  tablic  jest  już  postawiona
chociażby ścieżka w Miedziance   gdzie  tablice  informacyjne postawione są w pasie  dróg
gminnych ( około 20 tablic) za to odpowiedzialne jest Stowarzyszenie FAKTOR
Radna  Anna  Skotarek  -  powiedziała  ,że   może  należałoby  rozszerzyć  §  5  pkt.3   o
stowarzyszenia  ponieważ  my też  będziemy  stawiali  takie  tablice  informacyjne  na  terenie
Komarna.   
Skarbnik Gminy Robert Gudowski - powiedział ,że uchwała nie działa wstecz i nie dotyczy
tablic  promujących  naszą  gminę.  W  związku  z  wątpliwościami  §  5  ust.3  będzie  miał
brzmienie   urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych  z  potrzebami  zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanych przez Gminę Janowice Wielkie
oraz  tablic  informacyjnych  i  innych  urządzeń  umieszczanych  w  porozumieniu  z  Gminą
Janowice Wielkie.
 Więcej pytań i uwag nie stwierdzono
Przewodniczący  Rady  Gminy  Paweł  Pawłowicz  -przed  przystąpieniem  do  głosowania
przeczytał  projekt  uchwały  wraz  z  naniesioną  poprawką   w  §  5  ust.3 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 

Uchwała otrzymała 
Nr XI / 55 /2015

         6.4   wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2015 rok

Skarbnik Gminy Robert Gudowski -zapoznał komisję z treścią uchwały czytając projekt 
uchwały. Zwrócił się do komisji o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź 
niezrozumiałych.
                                                                                                                       -załącznik Nr 8 -

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski,   projekt 
uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości  przeanalizowany i   po naniesieniu 
poprawek komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .
Otwarcie dyskusji 
Skarbnik  Gminy  Robert  Gudowski  -  powiedział  ,że  odnośnie  pytań  dotyczących
oświetlenia    to wydano 50 tys.zł z czego ponad 23 tys.zł zapłacono za faktury grudniowe a
pozostałe  niecałe 27 tys.zł przeznaczono na zakup pięciu lamp wstępnie ustalone są punkty
tj: róg Kochanowskiego ,Reja , Matejki  w Komarnie na początku drogi 351 ( przy drodze
powiatowej)oraz jedną w   Radomierzu. 
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 

Uchwała otrzymała 
Nr XI / 56 /2015
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         6.5   zmiany Uchwały Rady Gminy nr VI/24/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w  
                 sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata   2015
                  – 2025
 Skarbnik Gminy Robert Gudowski -zapoznał radnych z treścią uchwały czytając projekt 
uchwały. Zwrócił się do komisji o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź 
niezrozumiałych
                                                                                                                        -załącznik Nr 9 -

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski,   projekt 
uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości  przeanalizowany i komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 

Uchwała otrzymała 
Nr XI / 57 /2015

Przerwa 11:15- 11:30

7.  Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -  powiedziała,  że Wójt odpowiedział  na
złożone wnioski i interpelacje,   jeśli ktoś chciałby odnieść się do złożonych interpelacji   lub
jeśli są  nowe wnioski lub interpelacje to proszę o zgłaszanie. Przypomniał 
Radnym,  że  o  ile  ktoś  z  radnych  chciałby  złożyć  wniosek bądź  interpelacje  to  proszę  o
zaznaczenie  na  wstępie  czy  jest  to  wniosek  czy  interpelacja.  O  ile  nie  będzie  takiego
określenia to na zgłoszoną sprawę proszę nie oczekiwać. 
Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski -  wniosek dot: podjęcia działań, które będą zmierzały
likwidacji  bądź ograniczenia  możliwości  przejazdu motocykli  crossowców oraz quadów z
teren  Mniszkowa,  ponieważ  sytuacja  jest  już  tak  trudna,  ponieważ  jeżdżą  grupy
zorganizowane (14 motocykli)  to nie  dość,  że stwarzają wielki  hałas  to  jeszcze stwarzają
zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz turystów coraz liczniej przyjeżdżających w
te tereny. Na wczorajszym zebraniu wiejskim te tematy zostały poruszane. Wszyscy zgodnie
oznajmili,  że jest  to niebezpieczne szczególnie  w weekend. Mieszkańcy również zgłaszali
agresywne  zachowania  tych  motocyklistów  wobec  mieszkańców.  Jeżdżą  oni  po  drogach
gminnych  jak  również  po  lasach.  Gminna  powinna  podjąć  zdecydowane  działania  z
Nadleśnictwem bądź z Radą leśną.  Wniosek ten składam wraz z podpisami mieszkańców
Mniszkowa i  bardzo proszą o zrobienie coś w tym zakresie.  Myślę,  że nie dotyczy tylko
Mniszkowa i Miedzianki, ale też innych miejscowości. 
Radny Piotr Lesiński -  odnośnie wniosku kolegi to znam ten temat, ponieważ mój kolega
pracuje w Straży Leśnej i ma potężny teren do patrolowania. Grupy zorganizowane przede
wszystkim jeżdżą w soboty i niedziele, bo wtedy nie ma pracowników lasu i wjeżdżają od
ulicy Pionierskiej. Jedyna szansą na to jest Policja. Właściwie jest to walka z wiatrakami, ale
uważam, że należy temu zapobiegać i zastanowić się nad tym jak to rozwiązać. Wracając do
tematu składam wniosek dotyczący wyspy za tama na rzece Bóbr między ul.  Chłopska a
Nadbrzeżną.  Jest to teren, na którym był nasyp i z roku na rok on się powiększa kiedyś woda
płynęła z dwóch stron a obecnie jedna strona jest zamulona i stwarza zagrożenie przeważnie
w  okresie  zimowym  tworzą  się  zatory  lodowe.  Rozmawiałem  z  Wójtem  powiedział,  że
sprawa była już poruszana i nie da się z tym nic zrobić z uwagi na to, że są tam ptaszki, żabki
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itd. Składam wniosek o wystąpienie do zarządcy rzeki o rozwiązanie tego problemu. Druga
sprawa to składam interpelację odnośnie apteki przy ul 1 Maja 25 w Janowicach Wielkich,
dlatego  bo  wyjaśnienia  złożone  przez  pracownika  Urzędu  Gminy  były  zupełnie  inne  w
stosunku  do  wyjaśnień,  które  przedstawił  nam  Wójt  na  sesji.  Wobec  tego  proszę  o
przedstawienie na piśmie zestawienia dotyczących opłat miesięcznych od stycznia 2015 roku
przez aptekę znajdująca się przy ul.1 Maja 25. Czy te opłaty wpływały od stycznia 2015roku
czy one zostały zmienione po mojej interwencji  od okresu wakacyjnego? Kolejna sprawę,
która chciałbym poruszać to okolice byłego Silosu. To, co tan się dzieje przy kuble ( opony,
styropian, umywalki, zepsuty sprzęt muzyczny itd.), mimo, że jest możliwość wywiezienia na
plac przy oczyszczalni ścieków. Ostatnio zauważyłem, że te śmieci wynoszą z budynku nr
14.Proszę o sprawdzenie czy wszyscy z tego budynku mają podpisaną umowę na wywóz
nieczystości, A może w tym miejscu postawić kubły na plastik szkło i inne w tej chwili jest
tam jeden kubeł. 
Radny Remigiusz Łącki - powiedział, że w tym miejscu były kubły, ale ktoś podpalił.
Radny Piotr Lesiński - zapytał Sekretarza czy nowe powstające etaty i zatrudnienie leży w
gestii  szkoły czy Urzędu Gminy.  A drugie pytanie  czy są zatrudnione  osoby w Urzędzie
Gminy poza konkursem, który był ogłoszony na stronie internetowej UG.  
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że w sprawozdaniu Wójta już mówił, ze
zatrudniona jest pomoc administracyjna niewymagająca konkursu. 
Radny  Radosław  Czaja -  powiedział,  że  Komisja  rewizyjna  kontrolowała  ostatnio
zatrudnieniem w Urzędzie Gminy i w ostatnim czasie został zatrudniony konserwator.
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - tak zatrudniliśmy nowego pracownika( dekarza), który
również nie wymaga konkursu. 
Radny  Piotr  Lesiński  -  zwrócił  się  z  pytaniem  odnośnie  zatrudnienia  pracowników
interwencyjnych.
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - powiedział, że w obecnej chwili mamy pracowników
interwencyjnych  do  końca  listopada  br.,  którzy  muszą  wykorzystać  jeszcze  urlopy.
Powiatowy Urząd Pracy nie ma jeszcze nowego programu zatrudnienia na rok 2016 i wobec
tego będziemy musieli przy udziale zleceń zatrudnić na oczyszczalni ścieków.
Radny  Radosław  Czaja  -  powiedział,  że  odnośnie  zatrudnienia  pracowników
interwencyjnych jest to połowiczne zatrudnienie w porównaniu do roku poprzedniego.
Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy Alicja  Kozak  -  chciałam  się  odnieść  do  złożonych
wniosków na poprzedniej sesji. Otrzymałam odpowiedź na jeden wniosek. Nie otrzymałam
odpowiedzi odnośnie wyczyszczenia kratek na skrzyżowaniu ul. Sportowej koło Orlika, które
są  zanieczyszczone  błotem,  liśćmi  mułem  zamulone  i  nie  przyjmują  wody  w  momencie
opadów woda stoi na drodze. Nie otrzymałam odpowiedzi i byłam tam na miejscu i nic nie
zrobiono w tym kierunku. 
Radny Jan Popławski składam wniosek dot: wyczyszczenia rzeki Komar w 2012 roku była
wyczyszczona i zrobiona do kościoła ( w obrębie posesji 102jest podmyty mostek on wisi w
powietrzu) Proszę o wyczyszczenie tej rzeki przed zimą od kościoła do górnego Komarna tj:
około 2 km. oraz uzupełnienie brakujących barier ochronnych na wysokości posesji Komarno
42-43.
Radna Anna Skotarek składam wniosek dot: wycinki drzew i zakrzewień na cmentarzu oraz
samosiejek wyrastających z muru na poniemieckim cmentarzu w Komarnie.
Radny  Piotr  Gołębski -  składam  wniosek  dot:  zamontowania  dodatkowej  lampy
oświetleniowej w Janowicach Wielkich od wiaduktu w kierunku ul. Chłopskiej 18 oraz drugi
wniosek dot: wystąpienia z pismem do Starostwa o wykonanie prac na drogach powiatowych
na terenie  Gminy Janowice  Wielkie  a  szczególnie:  zjazd od strony cmentarza  -  pierwszy
zakręt sfrezowanie nierówności asfaltu.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Paweł  Pawłowicz  -  składam interpelację  dot: wykonania
instalacji  pod oświetlenie w Janowicach Wielkich  ul  Reja z  uwagi  na to,  że ulica  ta  już
praktycznie  jest  zamieszkała  i  można  wykonać  taką  instalacje  na  stałe  i  w  przyszłości
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rozważyć utwardzenie nawierzchni i położyć na niej asfalt. Druga interpelacja dot: wywozu
nieczystości  na oczyszczalnię  ścieków. Na oczyszczalnie  ścieków można wywozić  śmieci
wielkogabarytowe od poniedziałku do piątku od 9: 00 do 18: 00 i tu powstaje problem, bo
wiele mieszkańców pracuje poza miejscem zamieszkania i ma taką możliwość wywiezienia
tych  śmieci  tylko  w  sobotę,  kiedy  są  w  domu  a  takiej  możliwości  nie  mają.  Proszę  o
rozważenie  i  udostępnienie  mieszkańcom  pozostawienie  śmieci  na  oczyszczalni  ścieków
również w soboty.
Radny  Jędrzej  Wasiak  Poniatowski  -  powiedział,  że  o  ile  znajdzie  się  źródło
dofinansowania  to  należałoby  przeprowadzić  kalkulację odnośnie  wymiany  żarówek  na
oświetlenie ledowe.  
Więcej wniosków i interpelacji nie stwierdzono

8.  Sprawy różne
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - podziękował Wiceprzewodniczącej Rady
Gminy Alicji Kozak za przeprowadzenie X sesji Rady Gminy w okresie mojego urlopowania.
Radny Radosław Czaja - w sprawach różnych chciałem powiedzieć, że rozpoczęły się prace
przy torowisku nr 1 przy stacji PKP w Janowicach Wielkich. Po ustaleniach i spotkaniu się
Wójta  z  dyrektorem  firmy,  która  wygrała  przetarg  jest  możliwość  dołożenia  do  prac
wygranych  w  przetargu  dodatkowych  prac  związanych  z  monitoringiem  Orlika.  W
porozumieniu z nimi można byłoby dostawić jedną kamerę ich koszt oraz dodatkowo jeszcze
jest  gro prac,  które można byłoby pismami z Urzędu Gminy ponaglać PKP. Firma,  która
wygrała przetarg na budowę stacji PKP i torowisk ma bardzo duże PKP oszczędności i z tego
tytułu, że jest taki zapis w umowie, że każda akceptacja dodatkowych prac przez PKP firma
to  wykona.  Oni  są  otwarci  na  to  żeby  z  Urzędu  pisemnie  informować  ich  o  wykonanie
wszelkich prac związanych z Stacją PKP, które będą na pewno wykonane. Przy PKP zostanie
zamontowanych 18 kamer na dworcu głównym w Janowicach Wielkich i jedna z nich ma być
skierowana  na  Orlik  ma  mieć  wgląd,  jako  Urząd  Gminy  do  monitoringu  tego  boiska.
Dodatkową propozycja z firmy jest, że o ile z Urzędu Gminy zostanie skierowane pismo do
PKP z  możliwością  wypiastowania  mostu  na  ulicy  Chłopskiej  wraz  z  oświetleniem tego
mostu dodatkową atrakcję turystyczną. 
9.  Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
Przewodniczący  Rady  Gminy  Paweł  Pawłowicz  -  powiedział,  że  na  następnej  sesji
będziemy pracować nad projektem budżetu na rok, 2016r.
10.  Przyjęcie protokołu z  X sesji Rady Gminy.
Przewodniczący  Rady Gminy Paweł Pawłowicz  -  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  chciałby
wnieść poprawki do protokołu z X sesji Rady Gminy
Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy Alicja  Kozak  -dwie  uwagi  do  treści  protokołu  nr
X/2015 z dnia 17 września 2015 przesłałam do Biura Rady Gminy e- mailem i proszę o
zamieszczenie tych poprawek w protokole. Tj: str. 6 -  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Alicja Kozak - stwierdziła,  że informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania
się wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie  za I  półrocze 2015 roku z
naniesionymi autopoprawkami została omówiona, przeanalizowana i przyjęta przez radę do
wiadomości. Str. 17 -  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - powiedziała, że
Wójt odpowiedział na wszystkie złożone wnioski i interpelacje,   jeśli ktoś chciałby odnieść
się  do  złożonych  interpelacji   lub  jeśli  są  nowe  wnioski lub  interpelacje to  proszę  o
zgłaszanie.
Więcej uwag nie stwierdzono
Przewodniczący  Rady  Gminy  Paweł  Pawłowicz -  wobec  powyższego,  kto  jest  za
przyjęciem  protokołu  z  X  sesji  Rady  Gminy  uwzględniając  2  poprawki  zgłoszone  przez
Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  Alicja  Kozak  na  Sali  obrad  obecnych  13  radnych  13
głosów ”za” przyjęciem protokołu głosy „ „wstrzymuje się” i głosy „przeciw „ nie wystąpiły
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Ad.11. Zamknięcie XI sesji Rady Gminy.
Zakres  tematyczny  porządku  obrad  został  omówiony  w  sposób  wyczerpujący.  Nikt  z
obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy Paweł Pawłowicz o 14: 00  dokonała zamknięcia  XI sesję
Rady  Gminy  w Janowicach  Wielkich,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  aktywne
uczestnictwo w obradach. 

Protokołowała                                                                      Przewodniczyła 
Bogusława Nestorowicz                                            Przewodnicząca Rady Gminy
Insp. ds. Rady Gminy                                                         
i działalności gospodarczej                                                 Paweł Pawłowicz  

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

Przebieg  sesji  został  zapisany na  urządzeniu  rejestrującym  dźwięk  i  udostępniany  jest  w
Biurze Rady Gminy w Janowicach Wielkich pok. nr 3. Jednocześnie informuję, że niektóre
fragmenty  sesji  nie  zostały  zaprotokołowane  w  formie  papierowej  gdyż  z  przyczyn
technicznych nie są możliwe do odsłuchania.

.
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