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Protokół Nr XIII/2015 
Z sesji rady Gminy  w  Janowicach  Wielkich  

Z dnia 29 grudnia 2015 roku(czwartek) 
Godz.10.00 

 
   Sesja Rady Gminy 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 15 radnych udział wzięło 15 
radnych , co stanowi quorum do podejmowania uchwał .Przewodniczący Rady 
Gminy oznajmił , że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne.  Po stwierdzeniu 
prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy , słowami: ,,otwieram XIII 
sesje - o godz.10.00 ‘’ , rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Gminy 
Janowice Wielkie ,Wójta Gminy Janowic Wielkich,Skarbnika Gminy , Sekretarza 
Gminy ,Sołtysów Gminy , a także zaproszonych gości Panią Małgorzatę Gajewicz 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Panią Oksanę  
Wasilewską Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, oraz zawsze uczestniczącego w obradach mieszkańca Gminy 
Janowice Wielkie Pana Bogdana Lesińskiego. 
 
Ad.1.Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Janowice Wielkie. 
 
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 XIII 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 XI i XII sesji Rady Gminy . 
6.Podjęcie uchwał w sprawie : 
   6.1.budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2016 
   a)odczytanie projektu uchwały budżetowej 
   b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

           budżetowej 
   c)opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej o projekcie uchwały  
      budżetowej 
   d)dyskusja nad projektem uchwały  
   e)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawek 
   6.2.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata  
       2016-2025 
   6.3.w spawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie 
   6.4.w sprawie nawiązania współpracy z gmina Radlo w republice Czeskiej 
   6.5.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w zamian za zaległość  
      z tytułu nieuiszczonego podatku od nieruchomości za lata 2014-2015 
   6.6.w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych 
   6.7.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Przeciwdziałania  
      Alkoholizmowi, Narkomanii ,oraz Przemocy w Rodzinie , w Janowicach Wielkich  



    na rok 2016 
7.Interpelacje i zapytania .Odpowiedzi na interpelacje i  zapytania. 
8.Sprawy różne 
9.Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 
10.Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji rady gminy  
11.Zamkniecie XIII 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 Rady  udzielił głosu Sekretarzowi Gminy Miłoszowi 
Kamińskiemu.  Poprosił on o dokonanie zmian w porządku obrad .Zmiana dotyczy 
pkt.6.tj. wprowadzenia podpunktu 6.8. o treści :podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 , nadmienił przy 
okazji udzielenia mu głosu ,iż projekt uchwały został już dostarczony radnym. 
Kolejny wniosek do zmian w porządku obrad zgłosił Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Pawłowicz . 
Zaproponował, aby w pkt.6 podpunkt 6.7  w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii,oraz Przemocy 
w Rodzinie, w Janowicach Wielkich na rok 2016 zamienić na podpunkt 6.1 , z racji  
uszanowania czasu i obowiązków zaproszonych gości, czyli Pani Kierownik GOPS 
Małgorzaty Gajewicz oraz Oksany  Wasilewskiej Przewodniczącej Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Wniosek do zmian w porządku obrad zgłosiła  także   Radna Iwona 
Niedźwiedzińska ,poprosiła o zamianę w pkt.6.1. dotyczącą wprowadzenia 
podpunktu f) o treści: głosowanie na projektem uchwały budżetowej. Oraz zmianę 
treści podpunktu e) na treść:  wniosek do Wójta Gminy Janowice Wielkie dotyczący 
poprawki do wniosku załącznik nr 3 uchwały budżetowej . 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pawłowicz Paweł zapytał ponownie czy ktoś z 
Radnych chciałby wnieść jeszcze jakieś poprawki do porządku obrad? 
Zaznaczył również , że w tym wypadku podczas głosowania w/w poprawek 
wymagana jest większość bezwzględna. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  Paweł Pawłowicz , zarządził głosowanie odrębnie 
po kolei każdej poprawki .W głosowaniu wzięło udział 15  radnych będących na sali . 
 
1.Głosowanie dotyczące wniosku  zgłoszonego przez Sekretarza Gminy Janowice 
Wielkie . 
 
W wyniku jawnego głosowania głosowało 15 Radnych :  
 15 głosów ,,za’’, 
 głosy ,,przeciw’’ i głosy ,,wstrzymuję’’ się nie wystąpiły . 
 
2. Głosowanie dotyczące wniosku  zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady 
Gminy Pawła Pawłowicza. 
 
W wyniku jawnego głosowania głosowało 15 Radnych : 
 15 głosów ,,za’’, 
 głosy ,,przeciw’’ i głosy ,,wstrzymuję’’ się nie wystąpiły . 



 
3. Głosowanie dotyczące wniosku  zgłoszonego przez Radną Iwonę 
Niedźwiedzińską. 
 
W wyniku jawnego głosowania głosowało 15 Radnych : 
15 głosów ,,za’’,  
głosy ,,przeciw’’  i głosy ,,wstrzymuję’’ się nie wystąpiły . 
Radni uwzględniając zmiany jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad dzisiejszej 
sesji. 
 
 
 
 
Ad2.Stwierdzenie quorum. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz już na wstępie stwierdził quorum, 
zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych. 
 
Ad.3.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach ,które wpłynęły do 
Rady   Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy  Paweł Pawłowicz: 
- pismo od Pana Pawła Fursewicza , pierwsze pismo jeszcze z listopada , nie 
odczytane wcześniej z powodu listopadowej Sesji Nadzwyczajnej, dotyczące 
problemu z dostarczaniem ciepła w budynku  Partyzantów 6a. 

Załącznik nr 1 
 
- drugie pismo z dnia 28 grudnia ,pismo złożone przez Radną Iwonę  
Niedźwiedzińską ,dotyczące niepodjęcia działań  przez Wójta Gminy  ,w sprawie 
wniosku mieszkańca Trzcińska o zmianę gruntów prywatnych na których 
wyznaczono szlak niebieski, w zamian za likwidację drogi gminnej , 
przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie jego zabudowań . Radna Iwona 
Niedźwiedzińska  wystąpiła z wnioskiem do Komisji Budżetu i Infrastruktury 
Komunalnej o rozpatrzenie tematu. Przewodniczący Rady Gminy powiedział że , 
ma nadzieję  na  bliższe   zapoznanie  z tematem na następnej komisji Budżetu. Po 
czym poprosił V-ce Przewodniczącą  Rady Gminy Alicję Kozak o odczytanie 
następnych pism. 

Załącznik nr 2 
 
- pismo ze Starostwa Powiatowego dotyczy odwodnienia i oznakowania    
skrzyżowania na drodze powiatowej 2735d z droga gminną .Starostwo informuje ,że 
w trybie pilnym w celu likwidacji istniejącego zagrożenia wynikającego z zalewania 
jezdni drogi powiatowej w/w skrzyżowania wykona ścięcie pobocza i odbudowę drogi 
w poboczu drogi 2735d, w kierunku spływu wód do potoku Radomierka,jednocześnie 
informują ,że zakres planowanych prac remontowych w rejonie skrzyżowania nie był 
niestety uzgodniony z tutejszym wydziałem. 

Załącznik nr3 
 
- drugie pismo Starostwo Powiatowe  z 14.12.2015  w sprawie wykonania  



następujących prac: wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi 2735 d w Janowicach 
Wielkich w odcinku Świerczewskiego i  przy posesji 27a, oraz uzupełnienia barier 
ochronnych w odcinku drogi.  

Załącznik nr 4 
 

Po przeczytaniu pism Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy 
Janowice Wielkie  Kamilowi Kowalskiemu. Wójt Gminy w odpowiedzi na pismo 
Pana Fursewicza, poinformował zgromadzonych, iż odbyło się spotkanie 
mieszkańców ul. Partyzantów 6a , Wójta , dyr. Szkoły oraz przedstawicieli firmy 
wykonującej kotłownie w szkole. W konsekwencji ustalono iż :,problemem jest brak 
olicznikowania  oraz wspólnoty dobrze działającej ‘’. Jednocześnie  przyczyną  
nierównomiernego ogrzewania może być także cyt.: ,,różnorodna instalacja grzewcza  
,począwszy od rur żeliwnych po miedziane’’. Wójt  Gminy jednoznacznie  stwierdził  
,iż po wykonaniu obliczeń można z całą pewnością stwierdzić, iż Gmina realizuje 
swój obowiązek z należytą starannością . 
Wójt  Gminy w odpowiedzi na pismo Radnej Iwony Niedźwiedzińskiej  , 
poinformował ,iż nieprawdą jest  zbagatelizowanie problemu, odbył rozmowy z 
Panem Mateusiakiem w  temacie wymienionym we wniosku i że, zgodnie z 
procedurami  w przypadku zamian  lub sprzedaży  strony muszą wywiązywać się z  
obowiązujących warunków, a wnioskodawcy muszą sprostać obowiązującym 
procedurom. 

 
Przewodniczący  Rady Gminy udzielił głosu Radnej Iwonie Niedźwiedzińskiej. 
Radna Iwona Niedźwiedzińska skierowała swoją wypowiedź  do Wójta Gminy 
Janowice Wielkie. 
Wniosła też jeszcze  raz do Komisji Budżetu i Infrastruktury o zajęcie się tematem, 
po czym stwierdziła, iż nieprawdą jest prowadzenie korespondencji ,ponieważ 
pierwsza miała miejsce 10 września 2015r., po piśmie ponaglającym do kontaktu w 
w/w sprawie. 

 
Ad.4.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy Kamil Kowalski :Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie  
międzysesyjnym od 29 10.2015 do 28.12.2015, w miedzy czasie jedna sesja 
nadzwyczajna .W tym czasie wydarzyło się , może niekoniecznie chronologicznie ale 
rzeczy które miały miejsce : 
 
Infrastruktura gminna.: 
- uruchomiliśmy szambo na budynku Trzcińsko nr 15, 
- naprawa dachu na ul. Demokratów 10, 
- awaryjna wymiana przyłącza wodnego do szkoły, również wymieniliśmy główne 
ciągi 
wody zimnej w budynku szkoły, 
- montaż wentylacji na ul. Świerczewskiego 10 plus naprawa dachu, 
- w sprawach gospodarczych zaskakującym tematem jest nowa formuła dzierżawy 
słupów od firmy Tauron(rok rocznie płacimy opłatę dzierżawna i tzw. opłatę              
utrzymania gotowości eksploatacyjnej , natomiast po raz pierwszy na przyszły rok  
musimy płacić dzierżawę od słupów  na których jest tylko podwieszona sieć służąca  
oświetleniu, 
- odnośnie Starostwa i ścięcia poboczy temat już został wyjaśniony wcześniej,  



- sprawa dostarczania ciepła na Partyzantów 6a ,to myślę że to już omówione, 
- według danych przekazanych przez inspektora Pana Tadeusza Chrząstowskiego 
już każdy budynek z objętych projektem w Komarnie jest przyłączany do kanalizacji, 
 
- miały miejsce trzy awarie na sieci wodociągowej ,w tym jedna na ujęciu wody, które 
własnymi siłami naszych pracowników zostały zażegnane. 
 
Inwestycje: 
- trwają prace aktualizacyjne projektu kanalizacji drugiej części Janowic, jest to prawa 
strona Bobru plus ulice Nadbrzeżna i odcinek koło boiska sportowego oraz ulice 
jeszcze nie skanalizowane. Przekazaliśmy firmie projektowej dokumenty do 
zaktualizowania projektu, poprosiliśmy o pomysł dotyczący poprowadzenia tej sieci 
wzdłuż ulicy Chłopskiej ,ponieważ tam taka  możliwość (poza pasem drogi i asfaltu) 
poprowadzenia istnieje. Projektant powiedział, że jak najbardziej można to w ten 
sposób przeprojektować. Mamy nadzieję, że będziemy gotowi na rok 17,18 nie tylko 
projektowo, ale również  że, nie wydarzą się żadne przeciwności finansowe i w 
budżecie będzie nas stać aby zaciągnąć kredyt i wesprzeć się środkami 
zewnętrznymi, aby tą inwestycje zrealizować,  
- przygotowujemy się do naboru w ramach środków popowodziowych  na przyszły 
rok ,z wielką nadzieją, że ten nabór będzie miał miejsce. Dobre jest to że, umowa na 
ostatnią inwestycję ,a przypominam że, były to drogi w Radomierzu i w Komarnie, 
odcinek drogi wraz z murem oporowym pomiędzy Janowicami a Trzcińskiem plus 
droga dojazdowa na oczyszczalnię ścieków, to wykonaliśmy wszystkie. Oprócz 
ostatniej mamy już też  zapłacone i przekazane środki dotacyjne, 
- na przyszły rok próbujemy przygotować się projektowo do mostu na Trzcińsku i 
mostu na Starych Janowicach , muru oporowego  wzdłuż ulicy Chłopskiej i całości  
ul. Chłopskiej ,dlaczego? Dlatego że, jeżeli wyremontujemy ulicę Chłopska kładąc 
kanalizację nie będziemy jej musieli ryć, w przeciwieństwie do ulicy Partyzantów . 
W międzyczasie odnośnie ulicy Chłopskiej , doprowadziliśmy do zmiany protokołu 
Komisji Wojewódzkiej , 
- zlecone zostały prace koncepcji skwerku gminnego naprzeciw marketu Dino,to jest 
skwerek na który chcemy pozyskać pieniądze z Euroregionu w ramach współpracy z 
gmina Radlo, oni też taki mają  do wyremontowania , 
- zakończone zostały prace na stawie przy Zielonej Dolinie .Wielkie ukłony i 
podziękowania dla Grupy Odnowy Wsi, dla ludzi którzy pozyskali pieniądze z 
Fundacji KGHM, również przy współpracy drobnej już Gminy . Natomiast jeśli ktoś 
ma jakiekolwiek pytania to V-ce Przewodnicząca Rady Gminy odpowie myślę ,na 
pytania i o tym ze jeszcze pozyskali około 5,5 tys. na kolejne prace przy stawie. 
 
Sprawy kadrowe 
- przedłużyliśmy  zatrudnienie 3  pracowników z programu Powiatowego Urzędu 
Pracy 
- wprowadziliśmy nowy ,,Regulamin wynagradzania pracowników ''w oparciu o uwagi 
z RIO 
Sprawy społeczne  
- wizyta Powiatowego Inspektora Nadzoru na budowie Thom- Polska, 
- trwa procedura poszerzania strefy radomierskiej o działki  znajdujące się   za 
działkami Dr. Schneider. 
- na skutek wniosku i interpelacji dokonaliśmy analizy numeracji w Komarnie , 



- myślę że, do połowy przyszłego roku uda się nam również zakończyć procedurę 
przesiedlenia budynku Radomierz 3a,miedzy innymi prace dokonane na Trzcińsku  
15 związane z toaletami w budynku, ułatwiają nam już  przeprowadzenie jednej ze 
starszych osób zamieszkałej w Radomierzu 3a, 
- wpłynęła do nas propozycja MZK dotycząca zmiany od kwietnia 2016 roku godzin 
rozkładu jazy autobusów linii obsługującej Komarno. 
 
Finanse : 
- trwa czteroletnia już wymiana ciosów z Ministrem Finansów ,ostatnie pismo przed 
świętami było pismem odrzucającym naszą prośbę i podtrzymującym decyzje 
Ministra Finansów ,dotyczącą spłaty nienależnie pobranej  i  wydatkowanej kwoty na 
szkolę ,730 tys. Zostało do spłacenia z 2 milionów 800 tys., natomiast jest to 730 tys. 
zaplanowane w budżecie do spłaty na rok 2016, 
- trwa również spór sądowy z firmą ,,Wodnik” odnośnie opłat za ścieki Komarna, 
temat dotyczący  kasacji , czekamy na to co powie na sąd kasacyjny , natomiast 
również przed świętami wpłynęła informacja o nakaz zapłaty pozostałych 700 tys. zł. 
Tradycyjnie zgodnie ze ścieżką obraną reagujemy ,kontrując ten nakaz , 
- złożyliśmy wniosek do Urzędu Skarbowego o ukaranie dłużnika ,który nie dokonał 
obowiązku przedstawienia deklaracji podatku od nieruchomości, nie dokonał również 
zapłaty tegoż podatku , tj. około 3 tys. zł miesięcznie dotyczy terenu byłej Papierni, 
- odnośnie rewitalizacji wyspy na Zielonej Dolinie złożyliśmy do Urzędu 
Marszałkowskiego wniosek o płatność 20 tys. złotych, 
- zakończono również realizacje wszystkich funduszy sołeckich za rok 2015, 
- po raz pierwszy udało na się nam  w ramach współpracy z zakładem aktywizacji 
zawodowej wykonać materiały reklamowe ,nasze janowickie kartki świąteczne , 
dokonaliśmy zakupu toreb papierowych, baloników dla dzieci. Jest to firma której 
faktury pozwalają dokonać całkowitego odpisu z państwowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych , my około tysiąca , półtora  w zależności od miesiąca 
płacimy i zanosimy do PFRON ,będziemy się starali zamawiać co miesiąc coś dla 
Gminy, tak żeby mieć coś z tych pieniędzy zamiast po prostu fizycznie oddawać 
,,pefronowi’’ 
- zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy już dotacje do zabytków  na rok 2015 na łączną 
kwotę 25 tys.,  
- w ramach Ochrony Środowiska po długotrwałym naborze ofert , zawarliśmy umowę 
na wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej z Małopolską Fundacja Energii i 
Środowiska z Krakowa na  kwotę 8450,00zł, 
- powołana została Komisja do spraw Porządku Krajobrazowego, dotyczy 
obiektów przestrzeni publicznej.Planujemy spotkanie na styczeń przyszłego roku 
Nieruchomości : 
- odnośnie przejęcia budynku Dworca Kolejowego, raz jeszcze odpisałem że 
interesuje nas tylko przejęcie części budynku ze znajdującą się tam toaletą, 
- odbywa się remont toru relacji Marciszów –Janowice, obszerne pismo 
wystosowałem do PKP Centrali ,dotyczące remontu na terenie Janowic ,a dokładniej 
planów remontu peronów dworcowych ,z prośbą o zamontowanie niezależnej toalety  
przy peronach ,które gmina weźmie na utrzymanie. Rozmowy z PKP dotyczą m.in. 
powstałej hopki lat temu 6 ,przejścia podziemnego, budynku przy przejeździe 
kolejowym. Jedną niepokojąca rzeczą jest zaproponowanie przez PKP PLK przy 300 
metrowym peronie tylko jednego przejścia z peronu na peron, niestety nie ma 
możliwości wybudowania drugiego przejścia , zawnioskowałem o zrobienie na tzw. 



dzikiej ścieżce przejścia , pismo dotyczyło również byłej fontanny ,oraz prac na 
wiadukcie kolejowym, 
- sprzedaliśmy w rokowaniach jedną działkę przy ul. Kolejowej za 37 tys. płatne 
gotówką do UG, 
- wydane zostało 7 decyzji o warunkach zabudowy , 
- robimy wszystko, żeby na początku marca rozpocząć procedury związane z 
przystąpieniem do planu miejscowego dla naszych miejscowości , a mówię to 
dlatego, bo w momencie gdy przystąpimy do tego ,tematy związane z wydawaniem 
decyzji o warunkach zabudowy  będą z mocy ustawy zamrożone na 6 miesięcy 
Wizyty spotkania: 
- począwszy od Święta Niepodległości ,uroczystości w szkole, na wieży, w cieplicach 
pod tzw. Mieczami , przez jasełka w świetlicach w Trzcińsku , Janowicach ,Szkole, 
kolędowanie tradycyjne w Kościele Zielonoświątkowym, świąteczną wizytę w DPS-e , 
- wizyta w Radle- techniczna , 
- uroczystości pogrzebowe Księdza Rudolfa Zioło, 
- uczestniczyłem w konferencji Tauronu , 
- spotkanie przed zimowym utrzymanie z firmą Com –d, 
- na bieżąco z Schneider ,dotyczące poszerzenia strefy , 
- spotkania w LGD, 
- przyjąłem 63 mieszkańców , korespondencja przychodząca 435 ,  
wychodząca  392 listy bardzo dziękuję i kończę sprawozdanie z okresu 
międzysesyjnego. 
  
Dyskusja: 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Otwieram dyskusję. 
V-ce Przewodnicząca Rady Gminy  Alicja Kozak: Jaki jest skład komisji powołanej 
do spraw Porządku  Krajobrazowego? 
Sekretarz Gminy : Mateusz Caban ,Marcin Krzak, ja , oraz przedstawiciel Rady Pan 
Jedrzej- Wasiak Poniatowski i  specjalista ds. Krajobrazu Pani Halina Gouda- 
Krajewska. 
Radna Iwona Niedźwiedzińska :Prosiłabym Panie Wójcie o umieszczenie na 
naszych stronach internetowych informacji o występowaniu o warunki zabudowy w 
związku z planowanym wprowadzeniem planu zagospodarowania. I kolejne 
wspominał  Pan Panie Wójcie o opłatach za podwieszenie kabli do ,,Tauronu'', jak to 
się ma do słupów stojących na naszych gruntach? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski: Niestety jest to problem ogólnokrajowy. Brak jest 
odszkodowań , wszystkie  przypadki dochodzenia swoich praw na drodze sądowej 
przez osoby prywatne kończą się niepowodzeniem. Nic nie otrzymujemy za to że, 
słup stoi na naszym terenie, jedyną rzeczą którą udało mi się wynegocjować jest 
zmiana opłaty z 2 zł. do 1,4 zł.na słupie na rok 2016.,W sumie mieliśmy płacić 8 tys. 
a zapłacimy 5 tys. 
Radna Iwona Niedźwiedzińska :Idąc dalej w temacie ,jak ma się sprawa działki na 
ul .Wojska Polskiego i znajdujących się tam słupów czy została rozwiązana ? 
Wspominał Pan również w swoim sprawozdaniu o moście w Trzcińsku ,o który 
dokładnie most chodzi ? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski: My jesteśmy właścicielem tylko jednego mostu w 
Trzcińsku i mogę się wypowiadać tylko za ten którego jesteśmy właścicielem, 
będziemy chcieli aby został wykonany projekt odbudowy i jeśli zaistnieje taka 
możliwość, chcielibyśmy wpisać go do remontu ze środków popowodziowych. Co do 



działki znajdującej się na ul. Wojska Polskiego jest to działka ,którą chcemy uwolnić 
jako działkę pod budowę przyszłego przedszkola ,natomiast Firma kompletnie 
wykpiła się z tematu ,jedyne co zrobili to oszacowali że około 60 tys. złotych będzie 
nas to kosztowało. Usuniecie tej kolizji polegającej na ustawieniu dwóch słupów na 
granicy działki , a między słupami poprowadzenia linią podziemną średniego napięcia  
Przewodniczący Rady Gminy: Wrócę Panie Wójcie do tych słupów powiedział Pan 
że będziemy płacić 8 tys. więcej a wyszło że zapłacimy 5 tys. więcej. Pytanie moje 
brzmi: ile w ogóle płacimy za te wszystkie słupy? Ile w Gminie jest słupów ,na których 
mamy tylko podwieszone kable a nie mamy oświetlenia ? 
 

Wójt Gminy Kamil Kowalski : Ogólnie mamy około 400 punktów nie wiem ile na 
chwilę obecną jest takich a ile takich? 
Przewodniczący Rady Gminy :Czyli około 400 na których są kable . 
Wójt Gminy Kamil Kowalski: Inaczej 400 na których są kable ,a lamp około 130. 
Przewodniczący Rady Gminy: Czyli na tych słupach jest możliwość dołożenia 
punktu świetlnego? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski :Tak, chyba że ,są to słupy w starej technologii 
drewnianej 
Radny Jan Popławski: Czy była odpowiedź z Tauronu na temat posprzątania gałęzi 
w Komarnie? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski: Nic takiego nie przyszło do urzędu, postaramy się 
sprzątnąć je we własnym zakresie. 
Przewodniczący Rady Gminy: Czy ktoś  z radnych ma jeszcze jakieś pytania , nie 
widzę w takim razie zamykam dyskusję. 

 
 

Ad.5.Informacja o podjętych uchwałach na XI i XII sesji Rady Gminy . 
 

Załącznik nr 5 
V-ce Przewodnicząca Rady Gminy  Alicja Kozak :Odczytała uchwały podjęte na XI 
i XII Sesji  Rady Gminy. 

 
Ad.6.Podjęcie uchwał w sprawie  

 
Przewodniczący Rady Gminy: Przechodzimy do punktu 6 . I teraz podpunkt 6.1 w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Przeciwdziałania  
Alkoholizmowi, Narkomanii ,oraz Przemocy w Rodzinie  w Janowicach Wielkich na 
rok 2016.. Proszę panią Oksanę  Wasilewską o zreferowanie uchwały. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji ds .Rozwiązywania Problemów   
Alkoholowych  Oksana Wasilewska :Przedstawiła projekt uchwały sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi, 
Narkomanii ,oraz Przemocy w Rodzinie  w Janowicach  Wielkich na rok 2016.  

Załącznik nr 6. 
Przewodniczący Rady Gminy: Proszę Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury i 
Budżetu Pana Piotra Gołębskiego o opinię . 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu Piotr Gołębski: Komisja wydała 
jednogłośnie opinie pozytywną . 
Przewodniczący Rady Gminy: Otwieram w takim razie dyskusję  
Radny Piotr Lesiński: Harmonogram działań w pkt.10 ,jest to :konstruktywne 
spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież ,realizacja zdrowych  zachowań , 



zatrudnianie animatorów prowadzących działania sportowe na obiektach sportowych 
,czy kwota 3 tys. jest przeznaczona na zatrudnianie animatorów ,którzy pracują na 
Orliku czy to są dodatkowe pieniądze? 
Przewodnicząca Gminnej komisji ds .Rozwiązywania Problemów   
Alkoholowych  Oksana Wasilewska : Nie ,to są dodatkowe środki. 
Przewodniczący Rady Gminy: Ja mam takie pytanie rozdział 5 podpunkt  2. 
Przeprowadzanie czynności wyjaśniających i zmierzających do ustalenia  
osób ,które  dopuszczają się naruszania przepisów zabraniających reklamy  i 
produkcji napojów alkoholowych , czy do tej pory takie interwencje miały miejsce ? 
Małgorzata Gajewicz Kierownik GOPS: To znaczy kontrole punktów sprzedaży. W 
Gminie mamy zasadę ,że najpierw jest szkolenie sprzedawców i w myśl  za tym jest 
też kontrola , jest to przestrzegane . 
Radny  Jan Popławski :Ile jest punktów sprzedaży alkoholu na terenie Naszej         
całej  Gminy? 
Małgorzata Gajewicz Kierownik GOPS : 17 takich punktów . 
Radny  Piotr Lesiński:  Czy mamy jakieś informacje z Komisariatu Policji o                           
osobach małoletnich spisanych za spożywanie alkoholu? 
Małgorzata Gajewicz Kierownik GOPS: Nie dostajemy takich informacji, jeżeli się 
zwrócimy to dopiero dostajemy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Nie widzę więcej pytań w takim razie zamykam 
dyskusję i przechodzimy do głosowania.  
Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi  i Narkomanii  oraz Przemocy w 
Rodzinie w Janowicach  Wielkich na rok 2016, proszę  o podniesienie ręki . 
 
głosów ,,za,,  15  , 
głosów ,,przeciw,, 0  ,  
głosów ,,wstrzymało się ,, 0. 
 
          
Przewodniczący Rady Gminy :Przechodzimy do punktu 6 podpunktu 6.2.w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Janowice Wielkie na rok 2016.  
 
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej  
 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie Robert Gudowski: Odczytał projekt budżetu na 
rok 2016. 

Załącznik nr 7 
 
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie Uchwały 
Budżetowej  
Sekretarz Gminy Janowice Wielkie  Miłosz Kamiński :Odczytał opinię RIO o 
projekcie uchwały budżetowej. 

Załącznik nr 8 
c)opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej o projekcie uchwały budżetowej 
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu Piotr Gołębski :Komisja po 
przeprowadzonej dyskusji wydała opinię pozytywną na 7 obecnych radnych . 
  



głosów ,,za,, 5 , 
głosów ,,przeciw,,  0,   
głosów ,,wstrzymało się,, 2. 
 
d)dyskusja na projektem uchwały budżetowej 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Otwieram dyskusję i pozwolę sobie zabrać głos jako 
pierwszy. Chodzi o autopoprawkę ,którą Panie Skarbniku dostaliśmy do budżetu, a 
dokładnie o objaśnienie złej numeracji punktów oraz brak załącznika nr 2. I która to 
dokładnie uchwała zdjęła kwotę 60 tys. zapisaną na przedszkole.? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie Robert Gudowski :Załącznik nr 2 jest opisany 
w wydatkach majątkowych zgodnie z sugestią RIO zostało zmienione  tylko w jednej 
pozycji w zał. nr  2 w dz.901 par.6050 wzrosło  ze 103 na 157 tysięcy. 
Przewodniczący Rady Gminy: Czyli 54 tys. to jest spłata raty za co? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie Robert Gudowski: Z kredytu konsolidacyjnego. 
Przewodniczący Rady Gminy: Proszę radnych o zadawanie pytań? 
Radny Piotr Lesiński : Tam na początku gdzie kończy się tekst o podatkach od 
środków transportowych, czy kwota 130 tys. jest w całości przeznaczana na dowóz 
dzieci? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie :  Przetarg był poniżej tej kwoty ,ale dodatkowo 
ponosimy jeszcze koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych . 
Radny Piotr Lesiński: Załącznik nr 2, drogi publiczne i gminne ,czy to jest kwota 
która będzie dotyczyła wszystkich dróg gminnych czyli naprawy itd.? Czy naprawy 
chodników z tej kwoty można zaplanować? I jeszcze opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych 20 tys.? Oraz co to są ,różne opłaty i składki 22 tys.? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie :Są to opłaty za telefony i dostęp do usług 
internetowych. Pozostałe opłaty są to m. in. opłaty pocztowe lub gdzie indziej  
niesklasyfikowane. 
Radny Stanisław Tadrak : Chodzi o punkt - sporządzenie dokumentacji projektowej 
na zadania związane z remontem dróg gminnych czy chodzi tu o ul. Chłopska ? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie :O wszystkie projekty które będą robione 
Radny Stanisław Tadrak:  Uważam że zamiast ul. Chłopskiej powinna wejść ul. 
Partyzantów .Również punkt 16 odbudowa dróg gminnych z funduszy 
popowodziowych ,uważam że, to ul.Partyzantów powinna być wyremontowana. 
Wójt Gminy Janowice Wielkie :  W latach 2017-2019 chcemy wykonać kanalizację  
w miarę możliwości i pozyskanych środków. Na ul. Chłopskiej wykonanie kanalizacji 
możliwe jest w 90% poza pasem jezdni , natomiast na ulicy Partyzantów niestety nie 
ma takiej możliwości .Projektant optował stanowczo za zrobieniem ul. Chłopskiej z 
powodu dużo mniejszej ingerencji w nawierzchnię drogi. Mieszkańcy  ul. Partyzantów  
powinni poczekać  z remontem nawierzchni,do zakończenia inwestycji związanej z 
skanalizowaniem, ponieważ nie ma możliwości ,aby inwestycja kanalizacyjna 
przebiegała za pasem drogi w tym miejscu. 
Radny Jędrzej Wasiak – Poniatowski : Mam jeszcze pytanie do zał.2, chodzi o 
promocję samorządu ,chodzi  tu o dwie pozycje :  zakup materiałów i wyposażenia 
oraz zakup usług pozostałych ,co kryje się za tą kwotą ? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: Część to Informator Janowicki ,cześć to 
zrobienie ulotek m. in. na wieżę ,  oraz organizacja  Janowianek. 
Jan Popławski: Wrócę do pytania z Komisji Budżetowej nie widzę pozycji drogi 
rolnicze dlaczego? 



Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: Drogi rolnicze zaliczane do dróg 
wewnętrznych, ,czyli tych  które nie są drogami ani gminnymi ,ani powiatowymi ani 
krajowymi i faktycznie nie ma ich jako odrębna pozycja w świetle klasyfikacji 
budżetowej. 
Radny Stanisław Tadrak: Chciałbym złożyć wniosek , chodzi o autopoprawkę 
zwiększającą kwotę na budowę kanalizacji dla Janowic Wielkich o 50 ty. zł. Kwotę tę 
lepiej byłoby przeznaczyć na budowę instalacji wodociągowej do,, Janowic Starych.'' 
Przewodniczący Rady Gminy: Proszę wskazać z jakiego punktu na jaki punkt 
dokonać przesunięcia . 
Radny Stanisław Tadrak: Budowa kanalizacji sanitarnej, dopisać dodatkowy punkt 
zatytułowany: budowa wodociągu opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej i wykonanie instalacji wodociągowej do ,,Janowic Starych”. 
Przewodniczący Rady Gminy: Czyli podzielić. Zostawić 103 tys. a 54 tys. jako 
kolejny punkt w tym samym paragrafie o tytule: zaprojektowanie i wykonanie sieci 
wodociągowej z Miedzianki do Starych Janowic? Czy jest to możliwe za 54 tys.? 
Radny Stanisław Tadrak: Projekt i wykonanie za mało, na projekt sam za dużo. 
Przewodniczący Rady Gminy: Rozumiem że ,taki wniosek chce Pan poddać po 
głosowanie. W takim bądź razie zarządzam głosowanie .Kto z radnych jest za 
przyjęciem wniosku Radnego Tadraka o przeniesienie kwoty 54 tys. z budowy 
kanalizacji ,na budowę wodociągu i zaprojektowanie tego wodociągu  z miejscowości 
Miedzianka do miejscowości,, Janowice Stare”? 
Radna Iwona Niedźwiedzińska :Mam jeszcze pytanie do Pana Wójta,  mamy 
głosować, a tak naprawdę nie wiemy czy jest to realne i możliwe? 
Wójt Gminy Janowice Wielkie: Tak naprawdę ,to nie ośmielę się stwierdzić, bo jest 
to kwestia czy zapytań ofertowych , czy przetargów ?Oferty związane z pracami 
projektowymi na drogach potrafią wynosić od 15 do 50 tys. zł. ,mogę zaryzykować 
stwierdzenie że 50 tys. powinno wystarczyć , ale pewności nie mam. 
Radny Radosław Czaja: Jeśli nawet zrobimy ten projekt to trzeba będzie znaleźć 
źródło finansowania inwestycji , sam projekt nic nie daje blokujemy się tylko kosztami 
projektu, a potem będziemy czekać 10 lat czy 7 na wykonanie takiej inwestycji ?  
I kwestia czy mieszkańcy będą chcieli się podłączyć ? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski:  Jeżeli chodzi o wodociągowanie tej części ,zdaje 
sobie sprawę że, dla paru budynków jest to problem. Natomiast  nie wiem czy nie 
taniej będzie pogłębić  istniejące studnie , pamiętajcie również ,że kwestia 
zaprojektowania poza pasem drogi nie jest tu możliwa. Projekty warto mieć ,ale warto 
je mieć na rzeczy co do których planujemy coś i wiemy że będziemy mieli możliwość 
pozyskania środków. Nie umiem odpowiedzieć czy znajdziemy na to pieniądze. 
Projekt można mieć i całą dokumentacje bo jak się pojawi możliwość pozyskania 
pieniędzy wskakujemy i robimy. Jest to kwestia do zastanowienia i jaką decyzję 
podejmą radni w tym kierunku będziemy się starać. Należałoby zebrać deklarację czy 
te 20 budynków chce tak naprawdę się przyłączyć do wodociągów? Proszę 
pamiętać, że my robimy przyłącze do granicy działki cała pozostała reszta jest po 
stronie mieszkańca. I czy w związku z tym będą chcieli ponieść takie koszty? 
 
Przewodniczący Rady Gminy :Zamykam już dyskusje przechodzimy do głosowania 
wniosku Radnego Tadraka . Kto jest za poparciem wniosku Radnego Tadraka ,aby 
przeznaczyć kwotę 54 tys. zł. ,z budowy kanalizacji na budowę wodociągu ,  tj. 
wykonanie projektu ? 
 

 



głosów ,,za''  3 , : Radny  Jan Popławski, Radny Stanisław Tadrak, Radny 
Ryszard Sobolewski , 
 
głosów ,,przeciw'' 5,: Radny Paweł Pawłowicz,Radny Jędrzej Wasiak-
Poniatowski , Radny Radosław Czaja Radny Stanisław Tatarzyn, Radny 
Remigiusz Łącki ,  
 
głosów ,,wstrzymało się'' 7,:Radna Alicja Kozak, Radna Iwona Niedźwiedzińska 
,Radna Anna Skotarek, Radna Sylwia  Przedwojewska, Radny Piotr Lesiński 
,Radny Dariusz Podkański ,Radny Piotr Gołębski . 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Wniosek nie przeszedł , przechodzimy do kolejnych 
pytań dotyczących budżetu, bardzo proszę radnych o zadawanie pytań . 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu Piotr Gołębski: Na posiedzeniu 
komisji jeszcze padło jedno pytanie ,a mianowicie które  inwestycje oprócz  
wspomnianej ul. Chłopskiej są przewidywane w tej kwocie 1 miliona do odbudowy? 
Wójt Gminy Kamil Kowalski: Na przyszły rok chcielibyśmy przygotować wnioski 
związane z ul. Chłopską , murem oporowym wzdłuż Bobru  plus w pierwszej 
kolejności most w Trzcińsku, a w drugiej kolejności most ,,Stare Janowice”.  
 
Przewodniczący Rady Gminy: Ja mam pytanie odnośnie budżetu na komisji 
rozmawialiśmy o tym ,aby z budżetu w trakcie już chyba trwania roku 
kalendarzowego znikneła  pozycja opłaty od posiadania psów i aby przygotować taką 
uchwałę, aby ta opłata znikneła  wpływy to około 500 zł.? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: W momencie kiedy będzie taka uchwała 
zniknie to z pozycji budżetowej.  
Przewodniczący Rady Gminy :Proszę o to, aby nie umknęło to uwadze i aby jak 
najszybciej poinformować mieszkańców o tym. Mam jeszcze pytanie co do 
załącznika nr 10 . Jeżeli chodzi o fundusze sołeckie ,chodzi o sołectwo Miedzianka: 
zakup tłucznia na naprawę dróg gminnych ?Chciałbym zapytać, co to są za drogi 
gminne ,które miały być naprawiane, czy zakup w takiej kwocie jest uzasadniony, 
szczególnie biorąc pod uwagę to że pozyskaliśmy dużo tłucznia z inwestycji na 
torowisku? 
Sołtys Wsi Miedzianka :Wcześniej nie było tego tłucznia . 
Wójt Gminy Kamil Kowalski: Jeżeli mogę, to ten z torowisk wymaga jeszcze 
jakiegoś innego drobniejszego materiału , myślę że sołectwo powinno zastanowić się 
na zakupem usługi balowania. Istnieje już możliwość zmian w funduszach sołeckich. 
Na pewno będziecie proszeni o jakieś zmiany. 
Przewodniczący Rady Gminy: Pytanie jeszcze co do  załącznika nr 2 uchwały 
budżetowej, dział 600 transport i łączność mam tutaj kwotę 1milion 466 tysięcy, co 
się składa na tą kwotę ? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie:1 milion na usuwanie klęsk żywiołowych 
wyszczególnione w wydatkach majątkowych, 40 tys. na dokumentację projektową 
wyszczególnione w wydatkach majątkowych , zakup materiałów 5 tys. oraz 30 tys. na 
wkłady własne . 
Przewodniczący Rady Gminy: Rozumiem  że, większość są to wydatki majątkowe, 
i transport zbiorowy, dopłata do MZK w Komarnie 130 tys. 
Radna Iwona Niedźwiedzińska : Ja do Pana Skarbnika prosiłabym ,aby opisywać 
dochody i wydatki tzn. tytułować te załączniki . I chciałabym jeszcze dodać co do 
sprawy opłaty za psa .Na podstawie statystyki weterynaryjnej do budżetu powinno 



wpływać 5520 zł. a wpływa około 500zł. Jest to niesprawiedliwe ,dlatego uważam że 
w/w opłata powinna zostać zniesiona. Mam zapytanie do Pana Skarbnika w 
objaśnieniach pkt.3 dochody budżetowe  w podpunkcie  jest napisane: 80% 
szacunkowej wartości możliwej do osiągnięcia z tytułu dochodów proponowanych ze 
sprzedaży składników mienia gminnego  w 2016 roku. Nie mogę znaleźć w 
dochodach tej pozycji? Jaka to kwota, czy to jest gospodarka mieszkaniowa 200 tys. 
czy to nie za dużo skoro i tak podejmujemy uchwałę o sprzedaży lokali komunalnych 
za 1%? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: Większość to działki , a nie lokale mieszkalne. 
Przewodniczący Rady Gminy: Jeśli mogę dodać , tu mieliśmy również odmienne 
zdane na komisji budżetowej ,czy jest to zawyżanie czy obniżanie dochodu? 
Wykonanie w 2014r.  założone  było na 180 tys.  zostało wykonane  121 tys., 
generalnie wykonanie jest na poziomie 60%. 
Przewodniczący Rady Gminy: Jeśli nie ma już więcej pytań proszę Panią Iwonę 
Niedźwiedzińską o przedstawienie swojego wniosku na temat zmiany w budżecie . 
Radna Iwona Niedźwiedzińska :Dotyczy wniesienia poprawki w załączniku nr 3 do 
uchwały budżetowej na 2016 r. Wydatki majątkowe w podziale na zadania 
inwestycyjne ,wnioskuję o naniesienie poprawki do przedłożonego projektu budżetu 
na 2016 r. pkt.1 z działu 801 rozdz.800104 paragraf 6050 :sporządzenie 
dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa 
przedszkola w Janowicach Wielkich z planowanej kwoty 60 tys. zł. ,przeniesienie 
kwoty 40 tys. do działu 600  transport i łączność rozdział 60016 w związku z pilnym i 
niezbędnym remontem drewnianego mostu na rzece Bóbr w Trzcińsku. Pkt. 2 
zwiększyć  wydatki do kwoty 50 tys. zł. w dziale 900 rozdz. 90015 par. 6050 
modernizacja i montaż oświetlenia ulicznego  we wsiach Gminy Janowice Wielkie 
planowana kwota była to kwota 30 tys. Składając ten wniosek mamy gwarancję, że 
środki zostaną na przyszły rok zabezpieczone. 
Radny Jedrzej Wasiak- Poniatowski:  Czy jakieś prace kosztorysowe odnośnie 
mostu w Trzcińsku zostały przeprowadzone? Czy faktycznie wiadomo ,ile to będzie 
kosztowało? 
Radna Iwona Niedźwiedzińska :Wystąpiłam do dwóch firm mailowo z zapytaniem  
o podobny most i prace prace o podobnym charakterze. Szacunkowo jest to koszt 
około 30-35 tys. Dokładne kosztorysowanie nie jest niestety moją rolą radnego. 
W czasie malowania poręczy metalowych ,podczas przemieszczania się pojazdów 
ten most wibruje, jest to niebezpieczne, wystają gwoździe i ludzie dziurawią opony. 
Radny Jedrzej Wasiak- Poniatowski: Ja nie podważam tej kwestii i raczej chcę 
sprawdzić na zasadzie ,,mierzymy siły na zamiary”, czy jesteśmy w stanie coś zrobić 
przy tych kwotach? 
Wójt Gminy Janowice Wielkie: Jak wspomniałem już, rozesłaliśmy zapytania 
dotyczące jednego i drugiego mostu , dotychczasowe moje spotkania z tzw. 
mostowcami , to co człowiek to propozycja i co człowiek inny zakres finansowy. 
Pytałem pod kontem środków popowodziowych o które chcę sięgać , o gruntowne 
zaspionowanie elementów kamiennych ,o wyremontowanie przyczółków ,o 
piaskowanie dwuteowników elementów stałych, nośnych. Prosiłem również o 
rozważenie dotyczy to szczególnie mostu w Trzcińsku czy  by nie zobić tego w 
oparciu o jakąś kratownicową konstrukcję stalową i zabetonowanie całości. 
Natomiast aby odważyć się na coś takiego ,należy zrobić specjalistyczne badania 
wytrzymałościowe przyczółków i tego wszystkiego. Zakres powiedziany tak  z oglądu 
od 300 do 1 ml. 200 tys. zł.Za 1ml.200tys.zł. mielibyśmy most drewniany ,z drewna 



na który dają 50 letnią gwarancję   , za 300 tys. zaproponowane w oparciu o 
elementy dębowe zbliżone i zakonserwowane coś jak podkłady kolejowe. 
Odpowiadając tutaj są to te wartości ,w oparciu o wartość 40 tys. przypuszczam że, 
sumptem pracowników gminy bylibyśmy w stanie wymienić tę nawierzchnię. 
Natomiast nie podjąłbym się tego ,aby moi ludzie nawet przy najniższym stanie wody 
podejmowali się tego, ponieważ nie mają w ramach bhp zabezpieczenia się w terenie 
rzeki. Naszymi siłami możemy tylko wymienić belki. Taka jest moja wiedza na temat 
mostów na chwilę obecną. 
 
 
 
Pozostało 14 radnych Radna Anna Skotarek opuściła posiedzenie. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy:  Czy ktoś z Radnych chciałby zabrać jeszcze głos, 
jeśli nie , to przejdziemy do głosowania nad wnioskiem Pani Radnej Iwony 
Niedźwiedzińskiej.  Aby działu 801 rozdz.800104 paragraf 6050 :sporządzenie 
dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa 
przedszkola w Janowicach Wielkich z planowanej kwoty 60 tys. zł. ,przenieść  kwotę 
40 tys. do działu 600  transport i łączność rozdział 60016 w związku z pilnym i 
niezbędnym remontem drewnianego mostu na rzece Bóbr w Trzcińsku.  I pkt.2   
zwiększyć  wydatki do kwoty 50 tys. zł. w dziale 900 rozdz.90015 par. 6050 
modernizacja i montaż oświetlenia ulicznego  we wsiach Gminy Janowice Wielkie 
planowana kwota była to kwota 30 tys. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku 
proszę o podniesienie ręki do góry. 
 
głosów ,,za'' 6,:Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz,  Radny Jędrzej 
Wasiak-Poniatowski ,Radna Iwona  Niedźwiedzińska , Radny Dariusz 
Podkański ,Radna Alicja Kozak,Radny Stanisław  Tatarzyn  
 

głosów ,,przeciw””  0  , 
 

głosów ,,wstrzymało się'' ,:8 pozostali  z 14 radnych na sali. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Mamy przegłosowaną poprawkę do budżetu . 
Tutaj nie ma większości bezwzględnej w tym głosowaniu jest większość zwykła . W 
statucie jest że, głosowanie wniosków do budżetu odbywa się większością zwykłą. 
 Z powodu wątpliwości Mecensa Janusza Konkola robimy 5 min. przerwy.  
 

Przerwa 13:31 -13:36 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy:  Wznawiamy obrady po przerwie  decyzja zostaje 
podtrzymana głosowanie uzyskało wniosek pozytywny. Czy odnośnie budżetu radni 
mają jeszcze jakieś pytania ,czy uwagi? Nie widzę, w takim  razie  przechodzimy do 
głosowania  i podjęcia uchwały budżetowej. Kto z Pań i Panów Radnych  jest za 
przyjęciem uchwały budżetowej w Gminie Janowice Wielkie na rok 2016 wraz z 
naniesionymi poprawkami i autopoprawkami. 
 
 



głosów ,,za”  13    ,  
głosów ,,przeciw” 0 , 
głosów ,,wstrzymało się 1,Radny Stanisław Tadrak. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy:  Dziękuję za głosowanie gratuluję przyjęcie budżetu 
Panie Wójcie. Przechodzimy do podpunktu 3 w pkt.6 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata  2016-2025 z uwzględnieniem 
autopoprawek oraz odczytanie uchwały RIO o projekcie uchwały w sprawie Wpf-u. 
Bardzo proszę Pana Skarbnika o przeczytanie . 

 
Załącznik 9 i 10 

Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: Odczytał projekt w sprawie w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata  2016-2025 z 
uwzględnieniem autopoprawek oraz odczytał uchwałę RIO o projekcie uchwały w 
sprawie Wpf-u . 
Przewodniczący Rady Gminy: Opinia komisji Budżetu i infrastruktury Komunalnej 
był pozytywna .Otwieram dyskusję .Czy ktoś chciałby zabrać głos ,nie widzę w takim 
razie przechodzimy do głosowania . 
 
głosów ,,za” 13 ,  
głosów ,,przeciw” 0 ,  
głosów wstrzymało się ,,0”(Radny Piotr Gołębski chwilowo nieobecny na sali .) 
 
Przewodniczący Rady Gminy: W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Janowice Wielkie ,proszę Pana Skarbnika o przedstawienie uchwały.  
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: Odczytał projekt uchwały  w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie. 
 

 

Załącznik nr  11 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Proszę Pana Przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury i Budżetu o opinię . 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu Piotr Gołębski :Komisja wydała 
opinie pozytywna . 
Przewodniczący Rady Gminy: Otwieram dyskusję i pozwolę sobie na zadanie 
pierwszego pytania. Uwaga do Pana Skarbnika co do uzasadnienia. W uzasadnieniu 
mamy bardzo dużo wyszczególnionych rzeczy gdzie zwiększa się plan , bo mamy 
ponadplanowe przychody , natomiast pkt.9.pozostałe dochody bieżące zostały 
przeznaczone zgodnie z załącznikiem nr 2. i te wydatki bieżące w uzasadnieniu są 
praktycznie w ogóle niewyjaśnione i tak naprawdę biorąc zał. nr. 2 do ręki musimy go 
przestudiować właściwie punkt po punkcie na co wydajemy te pieniądze bo mamy tu 
kilka pozycji które są kompletnie nie opisane ? Np. mamy parafie 900- gospodarka 
ściekowa ochrona wód 8806zł. Jest to zwiększenie, pytanie  brzmi  co to jest? 
Skarbnik Gminy :Zakup materiałów i wyposażenia . 
Przewodniczący Rady Gminy: Jakich materiałów i wyposażenia ? Ale co jest za to 
kupione ? 
Skarbnik Gminy :Za chwilę odpowiem na to pytanie.  



Przewodniczący Rady Gminy: Panie Skarbniku to jest kolejna uchwała,  która jest 
niedopracowana ,  bo my jako radni chcielibyśmy wiedzieć co tu jest  , a nie że 
kończy się na tym , jak na komisji że biegnie Pan do pokoju, żeby sprawdzić .Dziś na 
sesji po raz kolejny. I to nie będzie pierwsze pytanie i ja bym bardzo prosił , aby na 
przyszłość te wszystkie uchwały były zdecydowanie ,ale naprawdę zdecydowanie 
bardziej dopracowane i wyjaśnione , żeby nie wymagało tego ,że pan będzie szedł 
do budynku Urzędu i pytał ,wyjaśniał ,a potem wracał na komisję, bo to jest strata  
naszego i Pańskiego czasu.  
Mamy na przykład kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kolejna zwiększenie  
3057zł.domyślam się ze jest to? Dorzucenie do zakupu sterownika na wieżę  
Skarbnik Gminy :1857 do sterownika na wieżę i  1200 zakupy na promocję . 
Przewodniczący Rady Gminy: No tak ale te 1857 zł o których Pan mówi mamy w 
dziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  to mamy dokładnie kwotę 
1857zł. Kolejne  tutaj mamy dział 926 paragraf  6060 - wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych  zwiększenie   o 10450zł. 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: Tak  to z funduszy sołeckich w pkt.6 
uzasadnienie. 
Przewodniczący Rady Gminy: To są wiaty ,tak? 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: Tak. 
Przewodniczący Rady Gminy:  Pierwsza  strona zał. nr 2 dział 400   dostarczanie 
ciepła , zwiększenie 1715 zakup czego i do czego? I gospodarka mieszkaniowa 
zwiększenie o 4 tys.zł. Jeszcze jedno pytanie w zał. nr 4 do tej uchwały w wydatkach 
sołeckich w Radomierzu mamy zamontowanie dwóch punktów ulicznych tj. kwota 
 5 tys. Czy to jest ujęte w wydatkach inwestycyjnych w załączniku nr 2. 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: Tu zmiany nie było w zał. nr 2 są pozycje które 
uległy zmianie. 
Radny Piotr Lesiński: Uzasadnienie  pkt.1 wpływy z opłaty targowej są zwiększone 
o 1500 zł .A tu jest kolejny załącznik  i wpływy 1500 przed zmianą łączne 2000 tys.  , 
czyli chyba zostały zwiększone o 500 zł. 
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie: A tak o 500zł. 
Przewodniczący Rady Gminy: Czy są jeszcze jakieś pytania ? 
Teraz pytanie ile Panu zajmie wyjaśnienie tych pytań które były , myślę że ten projekt 
uchwały możemy na chwile odłożyć a zająć się kolejnym o współpracy z gminą Radlo 
proszę o przedstawienie uchwały Sekretarza Gminy.  
 
Skarbnik Gminy opuścił salę i udał się do Urzędu celem wyjaśnienia pytań . 
 

Sekretarz Gminy Janowice Wielkie :Przedstawił projekt uchwały w sprawie 
nawiązania współpracy z gmina Radlo w republice Czeskiej. 
 

 

Załącznik 12 
Opinia Komisji infrastruktury i Budżetu :Pozytywna  jednogłośnie . 
 
Radny Piotr Lesiński : Nie bardzo widzę obecnie współpracę naszej Gminy z 
dotychczasowymi gminami partnerskimi ,Radło jest małą miejscowością i wydaje mi 
się że , aby jakakolwiek ciekawa  współpraca zaistniała powinniśmy szukać takich 
gmin które są podobne i wielkością i zainteresowaniami z naszą ,wtedy ta 
współpraca byłaby łatwiej nawiązywana .Dla  mnie ta gmina jest zbyt mała .Jeżeli 



chodzi o to co wcześniej Pan Wójt mówił jeśli to Euroregion Nysa i wspólne projekty 
jestem w stanie to zrozumieć. 
Wójt Gminy Janowice Wielkie :Jest to porozumienie pod kątem  środków do 
pozyskania z  Euroregionu Nysa .Jest możliwość zrobienia bliźniaczego projektu z 
pozyskanych środków z Euroregionu. Jeśli udało by się zrealizować pomysł zrobienia 
skweru naprzeciwko Dino lub np.: kolejną inwestycję, oni tez mają do remontu 
szatnie . Jeśli uda się zrealizować cokolwiek w oparciu o tę współpracę jestem jak 
najbardziej za. 
Radna Iwona Niedźwiedżińska :Rozumiem Panie Wójcie że podtrzymuje Pan 
realizację infrastruktury w Trzcińsku? 
Wójt Gminy Janowice Wielkie :Bardzo bym chciał tę  koło mostu, natomiast na 
razie odważniej mówię o skwerku obok Dino ,ponieważ jest na naszym terenie i 
odnośnie tego podjęliśmy  już pewne kroki. Ten trójkącik w Trzcińsku i skwerek koło 
Dino chciałbym jak najbardziej z tych pieniędzy zrealizować . 
Przewodniczący Rady Gminy: Czy skwerek naprzeciwko Dino to na pewno dobry 
pomysł? 
Wójt Gminy Janowice Wielkie :Będzie tam , możliwość zaparkowania autokarów, 
miejsce będzie objęte monitoringiem i koniecznie  trzeba  będzie  je też  doświetlić. 
Przewodniczący Rady Gminy: Jeżeli nie mamy więcej pytań przechodzimy do 
głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nawiązania współpracy z 
gmina Radlo w republice Czeskiej. 
 
głosów ,,za” 14 ,  
głosów ,,przeciw” 0 ,  
głosów ,,wstrzymało się 0 ,uchwała przeszła jednogłośnie. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Powrócimy do uchwały w sprawie zmian w budżecie  
Skarbnik Gminy Janowice Wielkie :Odpowiadając na pytania dotyczące 
wymienienia jakie dokładnie  były  to zakupy odpowiadam : jest to: zakup materiałów 
takich jak:  opał do kotłowni ,dopłaty do wspólnot ,wywóz nieczystości płynnych 
,zakup worków na oczyszczalnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Przechodzimy do głosowania .Kto jest za przyjęciem 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na rok 
2015. 
 
Obecnych radnych na sali 13 (Ryszard Sobolewski na chwilę wyszedł z sali) 
 
 głosów,, za ''13 , 
 głosów ,,przeciw” 0 ,  
 głosów ,,wstrzymało się ''  ,0. 
 Uchwała przeszła jednogłośnie. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy:  Przechodzimy do kolejnego punktu w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w zamian za zaległość   z tytułu 
nieuiszczonego podatku od nieruchomości za lata 2014-2015 
 

Załącznik nr 13 



 
Sekretarz Gminy: Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości  w zamian za zaległość   z tytułu nieuiszczonego podatku od 
nieruchomości za lata 2014-2015. 
 
Opinia Komisji Infrastruktury i Budżetu :Komisja nie wydała opinii  dla projektu 
uchwały z uwagi na fakt doprecyzowania służebności drogi ,sprawy z jedną działką 
były też do wyjaśnienia. 
 
Dyskusja: 
 
Radna Iwona Niedźwiedzińska :Dzisiaj dowiadujemy się o odsetkach w wysokości 
2226zł. z groszami ,a jak to miało miejsce w przypadku przejęcia innej działki z dnia 
26.03.2015? 
Sekretarz Gminy: Informowaliśmy o wysokości odsetek ,w obu przypadkach istniały 
w poprzednim przypadku zostały zaliczone do wartości.  
Wójt Gminy Janowice Wielkie: Odsetki należy umorzyć, aby nie powodować 
zaległości ciągłej, po spłacie należności głównej. Dobrze, że ludzie tak poważnie 
traktują swoją zaległość. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: 879/1 odnośnie wjazdu .Nie chcą zamienić bo nie 
chcą zawężać drogi ,to trochę średnie tłumaczenie .Czy ustanowienie wjazdu nie 
będzie stanowiło dla gminy dodatkowego kosztu , i czy wartość działki nie spadnie ? 
Wójt Gminy Janowice Wielkie: W znanych mi przypadkach sprzedaży działek 
,takich które były sprzedawane  i miały zjazd z drogi powiatowej ,jeżeli występowały o 
warunki budowlane i ustalenie warunków zjazdu ,miały  wydawane ,że należy 
położyć takie i takie przepusty. Nie pamiętam operatu szacunkowego, który by mówił 
o tym, że jak działka nie ma zjazdu to obniża to jej wartość. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Nie ma więcej pytań ,przechodzimy do 
głosowania.Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości  w zamian za zaległość   z tytułu nieuiszczonego podatku od 
nieruchomości za lata 2014-2015. 
 
 
głosów,, za ''14 , 
głosów ,,przeciw” 0 ,  
głosów ,,wstrzymało się ''  0 
Uchwała przeszła jednogłośnie . 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Przechodzimy do kolejnego podpunktu  
 w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. 
 

Załącznik 14 
 
Sekretarz Gminy: Przedstawił projekt uchwały  w sprawie określenia zasad 
sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. 
 
Opinia Komisji Infrastruktury i Budżetu : Komisja podczas prac zawnioskowała o 
zmiany w paragrafie 4 pkt. 1, są one rozbieżne od tych przedstawionych przez 



Sekretarza  Gminy .Nasza wersja opiniowana miała punkt a i b ,gdzie a) 50% przy 
sprzedaży lokali położonych w budynkach jednorodzinnych i b) 99% przy sprzedaży 
pojedynczych lokali w budynkach wielorodzinnych , inaczej to było ustalone i dla 
takiego projektu uchwały komisja wydała opinie pozytywną . 
Przewodniczący Rady Gminy: Dopisać też że ,na obszarze że całej Gminy. 
 
Dyskusja: 
Wójt Gminy Janowice Wielkie :Niepokoi mnie paragraf 5 punkt 3 , nie wiem czy to 
był zapis wypracowany na Komisji Budżetowej czy  tutaj Pan Sekretarz  ,że 
bonifikata nie obejmuje wartości remontów wykonanych przez Gminę w lokalach lub 
też wspólnych częściach budynku w okresie pełnych 5 lat 
kalendarzowych.Obawiałbym się określenia  ,,przez Gminę'' ,ponieważ często jest 
tak ,że niektórzy mieszkańcy ,którzy mają zadłużenie występują z wnioskiem , że w 
zamian za zadłużenie oni  jakieś tam remonty własnym sumptem wykonają .I teraz 
jeżeli mielibyśmy taki zapis ,to czy wtedy mógłbym powiedzieć że: ,,za te wymienione 
okna to nie dajemy bonifikaty bo  to gmina wykonała ten remont””, a ktoś mi powie 
że, nie Panie Wójcie to nie Gmina wykonała remont ,to ja wykonałem ,Pan się tylko 
zgodził że, ja w zamian za zadłużenie mogę ten remont wykonać . 
Radny Piotr Gołębski: Komisja nie sugerowała takiej zmiany. 
Przewodniczący Rady Gminy :Nie jest to zmiana ,było to napisane od początku w 
projekcie uchwały. 
Radny Piotr Gołębski: To znaczy nie było zdania ,,przez Gminę ''. 
Przewodniczący Rady Gminy: Nie jest to poprawka komisji budżetu na pewno. 
Mecenas Janusz Konkol : tu jest zawężenie ,o co chodzi w pierwotnym tekście było 
że, nie obejmuje obojętnie przez kogo wykonany . Powiedzmy że ,lokator nie jest 
zadłużony ale ma prawo do bonifikaty  i wymienił okna na swój koszt .W brzmieniu 
pierwotnym te okna były wyłączone z bonifikaty ,dlatego wprowadziłem ,  wzmiankę 
że chodzi tu o nakłady Gminy.  tu się z panem Wójtem nie zgodzę ,bo jeżeli Gmina 
umarza zaległość  w zamian za dokonanie remontu to w istocie  finansuje to Gmina. 
Wójt Gminy Janowice Wielkie :Czy nie będzie bezpieczniej wpisać na koszt 
Gminy? 
 
Radny Dariusz Podkański :Mam pytanie czy mieszkaniec który jest zadłużony  
może kupić lokal ? 
Wójt Gminy  Janowice Wielkie : Zgodnie z projektem i z paragrafem tak ,dla  mnie 
jest to  jednak otworzenie natychmiastowej furtki do windykacji komorniczej. 
Radny Dariusz Podkański :Nie przekonuje mnie to do końca ,myślę że to pójdzie 
później na wspólnotę. 
Mecenas Janusz Konkol: Po pierwsze hipoteka obciąża lokal a nie nieruchomość , 
dlatego wspólnota nie ma do tego nic. Druga sprawa hipoteka powoduje, że 
przestaje działać przedawnienie ,ta wierzytelność może tkwić i 50 lat ,bo jest 
zabezpieczona hipoteką ,trzecia jeżeli dłużnik sprzeda,to jak ktoś kupi to hipoteka 
idzie za nim i dalej egzekwuje się z tego lokalu nadal. Plus jest taki ,że sprzedaż 
powoduje że, to mieszkanie nie generuje już żadnych kosztów . 
 
Wójt Gminy  Janowice Wielkie : Dodając jeszcze dla wspólnoty faktycznie to może 
być problem, natomiast to będzie problem wspólnoty a nie problem Budżetu Gminy, 
gdzie przychodzą zarządcy lokalu i mówią Panie Wójcie niech nam Pan płaci. 
Radny Dariusz Podkański : Właśnie o to mi chodzi do tego dążę. 



Wójt Gminy  Janowice Wielkie :Jest to nierozwiązywalne ponieważ my jako Gmina 
ponosimy kolejne koszty komornicze i tak dalej i tak dalej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy:  Co do tego paragrafu 5  bonifikata nie obejmuje 
wykonanych remontów czy możemy zapisać  sfinansowanych  remontów przez 
Gminę ? 
Mecenas Janusz Konkol :Może być taki zapis sfianansowanych przez Gminę. 
Przewodniczący Rady Gminy: Taką postać przyjmujemy. I jeszcze jedno pytanie 
paragraf 4 ,bonifikata o której mowa obowiązuje do dnia 31 grudzień 2016 roku i 
punkt 3 złożenie do dnia 31.12.2016 przed Wójtem Gminy pisemnej deklaracji 
wyrażającej wole nabycia lokalu mieszkalnego uprawnia do uzyskania bonifikaty. 
Złożenie deklaracji wydłuża ten czas . 
Wójt Gminy  Janowice Wielkie :Rozumiemy to w sposób że, jest to deklaracja z 
zaliczką na postępowanie zgodnie z procedurami, ale na pewno nie będziemy tego 
przeciągać. 
Mecenas Janusz Konkol :W paragrafie 6 ust.1 czynności po wniesieniu zaliczki na 
pokrycie kosztów przygotowania lokali . 
Przewodniczący Rady Gminy: Ok ,i wszystko jasne. 
Radny Piotr Lesiński: W Paragrafie 2 pkt.1 brzmi że: wolne lokale mieszkalne mogą 
być sprzedawane w drodze przetargu ,to rozumiem, natomiast w paragrafie 3 
bezprzetargowa sprzedaż lokali może być dokonana za jednorazową zapłatą ceny 
,czyli dotyczy mieszkań zajętych ?Czy osoba może dokonać zakupu bez względu na 
ilość zamieszkanych lat ?Czy może korzystać z tej bonifikaty? 
Mecenas Janusz Konkol :Zasay udzielania bonifikaty regulują przepisy o 
gospodarce nieruchomościami. 
Radny Piotr Lesiński: Ile mamy mieszkań przykładowo do zbycia ? 
Wójt Gminy  Janowice Wielkie :Około 130 jest na nas, na chwilę obecną jest 10 o 
które ludzie przychodzą i pytają. 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: Proszę o konkretne pytania odnośnie uchwały .Nie 
ma więcej pytań przechodzimy do głosowania .Kto jest za przyjęciem uchwały w 
sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. 
 
 
głosów,, za ''14 ,  
głosów ,,przeciw” 0 ,  
głosów ,,wstrzymało się ''  0, 
Uchwała przeszła jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy: Przechodzimy do kolejnego podpunktu  6.8 o treści: 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2016-2020 . 
   

Załącznik 15 
Sekretarz Gminy: Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcie programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 . 



 
Przewodniczący Rady Gminy: Projekt uchwały nie był procedowany przez Komisję 
Budżetu z uwagi na to że, trwały jeszcze konsultacje społeczne . 
 
Dyskusja: 
 
Radna Iwona Niedźwiedzińska :Panie Sekretarzu mam zapytanie? 
Dlaczego tak późno przedłożono ten projekt  uchwały Radzie Gminy? Jak wiadomo 
do 30 listopada powinien zostać  przyjęty ,ta uchwała powinna zostać z programem 
przyjęta. Drugie paragraf 8 sposób  oceny realizacji programu w pkt.1 i 2  , pisze się 
o sprawozdaniu ,które zobowiązany jest złożyć Wójt Gminy Radzie Gminy. Nie 
przypominam sobie, żeby kiedykolwiek takie sprawozdanie było  składne? 
 
 Sekretarz Gminy: Jeśli  chodzi o termin złożenia dokumentu , chcieliśmy go 
powiązać z kwotami, które znajdą się w budżecie , w rezultacie powiązaliśmy to z 
WPF-em i wyznaczyliśmy jako ćwierć procenta. Im bliżej było uchwalania budżetu 
tym bliżej było wiadomo ile środków możemy na to przeznaczyć .Choć przyznaję 
formalnie ma Pani rację co do terminu. Co do tego sprawozdania nie było 
przedstawiane Radzie Gminy ,jeśli jest to wymagane z Państwa strony to oczywiście 
Radni takowe dostaną . 
 
Radna Iwona Niedźwiedzińska : Pan mnie chyba nie zrozumiał tu jest dokładnie 
taki zapis że, oceny realizacji programu dokonuje Rada Gminy Janowice Wielkie  w 
drodze uchwały  , na podstawie sprawozdania przedłożonego przez Wójta Gminy to 
taki zapis powinien zostać zrealizowany. Albo jest taki ,albo go skreślamy  bo 
zaczyna być to też martwy zapis. 
 

Sekretarz Gminy: Wiadomości które ,są wytwarzane mogą pójść do wiadomości 
Rady Gminy np.:protokół z pracy komisji ,nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Rada 
miała  jasność co do tego jakie wnioski wpływają ,postaramy się zrealizować . 
Radna Iwona Niedźwiedzińska :To ma być sprawozdanie ,nie protokół? 
 

 

Radna Alicja Kozak : Proszę powiedzieć czy w toku konsultacji wpłynęły jakieś 
opinie dotyczące projektu? 
Sekretarz Gminy: Konsultacje trwały tydzień ,zakończyły się  do wczoraj nie 
wpłynęła żadna opinia. 
Przewodniczący Rady Gminy:Dodając do wypowiedzi Radnej Niedźwiedzińskiej, 
cały czas jest spór o ocenę realizacji programu ,ale z tego co widzę to tutaj jest zapis 
Że: Rada Gminy w drodze uchwały, czyli powinna być podjęta uchwała na podstawie 
sprawozdania a my takiej uchwały  nigdy nie podejmowaliśmy ,nigdy takiej uchwały 
nie było. 
Sekretarz Gminy: To prawda ,że takiej uchwały nigdy nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy: Ja mam wrażenie, że to nie jest tak czy my chcemy 
czy nie chcemy ,jeśli jest wyraźnie napisane ,że ma być to w drodze uchwały, to tak 
to ma wyglądać. I w drodze uchwały powinno być takie sprawozdanie przyjęte. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania ,nie widzę w 
takim razie zamykam  dyskusje i przechodzimy do głosowania .Kto jest za  podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 



oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2016-2020 . 
   
 
głosów,, za ''13 ,  
głosów ,,przeciw” 0 , 
głosów ,,wstrzymało się ''  0. 
Uchwała przeszła jednogłośnie. 
 
Radna Sylwia Przedwojewska chwilowo nieobecna . 
 
 
Ad.7.Wnioski i Interpelacje. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Przechodzimy do pkt.7 Wnioski i Interpelacje, 
przypominam Radnym o wyraźnym zaznaczaniu co jest Wnioskiem a co Interpelacją. 
To jest kolejna moja prośba o  dopilnowanie terminowego odpisywania na 
Interpelacje ,ostatnio wszystkie odpowiedzi były po terminie ,Panie Wójcie proszę o 
dopilnowanie tej sprawy. 
 
Radny Piotr Lesiński :  Mam kilka spraw które chciałem poruszyć .Pierwsze Panie 
Wójcie chciałem się spytać w  sprawie ocieplania budynku Partyzantów 6a. Czy 
wszystkie mieszkania są prywatne ,czy mają jakąś wspólnotę ? Czy jeden 
mieszkaniec mógłby się np.: odłączyć ? 
Czy naprawa chodnika wzdłuż ul .1 Maja należy do Powiatu , a jak to się ma do 
naprawy  chodnika na ul. Wojska  Polskiego  do kogo on należy? Zdajecie sobie 
Państwo sprawę że ,chodniki są w tragicznym stanie .To jest taka sugestia ,bo wiem 
że to kosztuje ,ale mam nadzieję że, kiedyś uda się to zrealizować. 
Następna sprawa to sprawa którą obiecałem mieszkańcom Demokratów i Krótkiej i 
ulicy Zamkowej  są to zapadłości na ul. Zamkowej. Są  one od samochodów 
cięższych , one są kilkumetrowe, natomiast  one się z czasem wykruszą .Natomiast 
chodzi mi o kilka małych dziur ,które na razie są małe ,ale z tygodnia na tydzień robią 
się coraz większe. Ostatnia sprawa prosiłbym o ponowne rozpatrzenie mojej 
interpelacji dotyczącej opłat ponoszonych przez Aptekę Nadzieja. Proszę o 
przedstawienie zestawienia opłat ,miesięcznie począwszy od stycznia 2015 roku do 
grudnia 2015roku. 
 
Wójt Gminy : W tej chwili opcja odłączenia nie wchodzi w rachubę .Chodnik wzdłuż 
1 Maja należy do Powiatu  a na Wojska  Polskiego jest  nasz. 
 
 Radna Alicja Kozak : Pierwsze ,to odpowiedź na mój wniosek dotyczący 
wyczyszczenia rowu wzdłuż ul. Kolejowej , skrzyżowanie z Kochanowskiego  i 
skrzyżowanie z Matejki . Prosiłam o to, aby ten rów wyczyścić ,część została 
wyczyszczona aczkolwiek podejrzewam że, to bardziej w związku z przepływem 
strumienia od Reja w kierunku Poczty zostało to wykonane. Natomiast w drugą 
stronę dalej ten rów jest zarośnięty , prosiłbym aby ten odcinek również wyczyścić. 
Drugie jeżeli chodzi o instalację burzową na skrzyżowaniu Sportowej i Nadbrzeżnej, 
otrzymałam informację że, nie ma tam zainstalowanej instalacji burzowej ,zaznaczam 
że, złożę jeszcze raz wniosek pisemnie , bo został on potraktowany dosłownie, 



sprawdzone zostało tylko to skrzyżowanie. Nie zrozumieliśmy się dokładnie stąd też 
ponowię wniosek z zaznaczeniem dokładnym punktów o które mi chodzi . 
Radny Dariusz Podkański :Proszę o naprawę wiat na dworcu PKP, jest tam  wybita 
szyba .Druga sprawa , nie widzę ,nie słyszę aby solarki jeździły ,zapytanie czy gmina 
miała szkody poświąteczne,? Myślę o monitoringu dookoła Gminy. 
Radna Alicja Kozak :Kiedy planowane  jest zakończenie inwestycji remontów 
torów? 
Wójt Gminy :Sierpień  całość inwestycji , a do końca maja nasze perony (dwa nowe 
na każdym wiata i przejście ,bezpieczne świetlne tablice informacyjne ,walczę o 
modyfikację tych przejść  
Radna Alicja Kozak :W jaki sposób odbywa się dystrybucja informatora 
janowickiego? 
Wójt Gminy :Pani Małgorzata  Gruszka roznosi, czasem  też ,jest wspomagana 
pracownikami interwencyjnymi. 
Radna Alicja Kozak :Pytam , bo  ja docieram do informatora, ponieważ często 
bywam w Urzędzie jednak  do mnie nigdy  do domu nie dotarł ? 
Radny  Jędrzej Wasiak-Poniatowski :Kilka spraw do Skarbnika - kalkulacje 
wymiany opraw na ledowe , pod kontem np. pozyskania pieniędzy .Przypominam i 
proszę o zrobienie takiej kalkulacji .I czy ta kamera w Mniszkowie jest już 
ubezpieczona .? Mam także  wniosek w sprawie usunięcia tablicy informującej o 
trwaniu prac remontowych przy drodze powiatowej w Radomierzu z powodu  
zakończonego remontu(remont tej drogi dawno jest już zakończony ). Czy gmina 
zgłaszała do powiatu kradzież tablic Miniszków , Miedzianka  i inna rzecz na 
przejeździe kolejowym zostało zrobione przecięcie asfaltu i jest ono bardzo 
niebezpieczne . 
Wójt Gminy :Rozmawiałem z dyrektorem ,oni naprawdę starają się i na bieżąco 
zasypują w miarę możliwości. 
Radny Stanisław Tadrak : Chciałbym nawiązać do projektu, który nie przeszedł  , 
chodzi o to ,że to nie radny tylko Gmina powinna sprawdzić ,kto chce się podłączyć 
do sieci wodociągowej .Chodzi mi również o przyłączanie do kanalizacji , od tamtego 
czasu cześć właścicieli zmarła a, a ci którzy są poniżej drogi będą musieli ponieść 
wysokie koszty nie wiem czy oni byli o tym uprzedzani? 
Wójt Gminy :Odpowiadam z tego co pamiętam na całości uaktualnianego projektu 
wszystkie są robione tak aby spływały grawitacyjne , oczywiście zwrócę jeszcze  raz 
na to uwagę .Jednak muszę przypomnieć, że jeżeli nie ma się szamba  
bezodpływowego , bezwzględnie szczelnego ,bądź oczyszczalni ekologicznej , to nie 
ma czy ktoś chce czy nie  się podłączyć. Obowiązek przyłączenia jest ,i ja mam 
prawo bezwzględnie przymusić administracyjnie do włączenia się , takie niestety są 
przepisy. Oczywiście poprosiłem projektanta, aby  projektował , jak najbliżej już 
istniejących szamb tak  aby nie było to aż tak kosztowne. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: Interpelacja w sprawie dziur w nawierzchni na 
drodze powiatowej .Pierwsza to  skrzyżowanie ul.1 Maja i ul.Robotniczej przy wejściu 
do kompleksu ,,Zielona Dolina'' .Druga znajdująca  się po prawej stronie na wjeździe 
od strony Janowic do  Radomierza ,należałoby albo przymusić powiat albo naprawić 
je własnym sumptem .Stanowią one zagrożenie dla ruchu kołowego. 
 
 
Ad.8 Sprawy Różne  
 



Przewodniczący Rady Gminy: Proszę o zdyscyplinowanie sprzedawców  stojących 
przy ul. Zamkowej  (na początku),stwarzają oni zagrożenie zarówno dla 
mieszkańców jak i pojazdów, Wystające za chodnik wieszaki i pomiędzy nimi 
znajdujący się ludzie, stwarzają zagrożenie dla siebie i innych. Proszę o odsunięcie 
ich w znacznym stopniu  od krawędzi drogi i chodnika . 
 
Radny Piotr Gołębski: Korzystając z okazji  ponawiam prośbę  o sfrezowanie  
garbów przy wjeździe do Janowic Wielkich . 
 
Radna Iwona Niedźwiedzińska :Panie Wójcie zwracam się o terminowe 
odpisywanie na interpelacje. W kwietniu składałam wniosek o uporządkowanie 
starych piwnic przy drodze powiatowej w Trzcińsku niedaleko sklepu dostałam 
odpowiedź, nie jestem z niej zadowolona. Jeśli znajdzie się ktoś wykonujący wyrok , 
to możliwe jest pod nadzorem sołtysa wykonanie takich prac, rozumiem że ,nikt nie 
pojawił się taki ,aby  to wykonać. Wniosek dalej jest nie zrealizowany. Drugi wniosek 
samowolnej przycinki sanitarnej drzew, przy starej alei lipowej, dostałam odpowiedź 
że do właściciela działki zostało wysłane pismo o zajęcie stanowiska , dostałam 
kopię pisma i na tym się sprawa zakończyła. Dla  mnie się nie zakończyła , ponieważ 
ja stanowiska tej osoby nie znam. W ostatnim czasie pojawiły się sygnały ze Urząd 
Gminy nie odpowiada w terminie .Jest to pismo załączone do Pana 
Przewodniczącego Rady Gminy  do  Pana Mateusiaka ,mieszkanki Trzcińska, 
poruszające kila kwestii. Pani Szczepańska do dzisiaj nie dostała odpowiedzi . Takie 
zdarzenia nie powinny mieć miejsca proszę w terminach odpowiadać radnym jak i 
mieszkańcom . 
 
 
 
Mieszkaniec  Bogdan Lesiński złożył radnym życzenia i podziękował za pracę w 
mijającym roku. 
 
Ad.9 Sprawy organizacyjne . 
 
Radny Piotr Gołębski: Czy sesja Rady Gminy mogłaby  rozpoczynać się  
o godz. 9.? 
Przewodniczący Rady Gminy : Niestety jest to technicznie ,nie do wykonania dla 
pracownika Urzędu Gminy .Wiem to już z doświadczenia  raz próbowaliśmy i niestety  
nie bardzo się  nam to udało. W miesiącu styczniu czeka nas Komisja Budżetu i 
Infrastruktury  w szkole - sprawozdanie z  wykonania zadań oświatowych. Omówimy 
także   II kwartał pracy Komisji Rewizyjnej i plan pracy Komisji Rewizyjnej . 
 
Radny Jędrzej Wasiak -Poniatowski :Chciałbym zapytać o możliwość nagrywania 
Sesji Rady Gminy tzn. o  kontynuację pomysłu, który już powstał wcześniej ,o ile mi 
wiadomo ? 
Przewodniczący Rady Gminy : Jest to temat który myślę jest nadal aktualny , i 
myślę ,że trzeba troszkę przycisnąć pana Wójta i Pana Skarbnika . 
 
Ad.10. Przyjęcie protokołu z XI i XII Sesji Rady Gminy. 
 
Na sali obecnych 12- tu Radnych  
 



Przewodniczący Rady Gminy :Kto jest za przyjęciem protokołu nr XI z sesji Rady 
Gminy? 
 
głosów ,,za'' 12 , 
głosów przeciw ,,0'' ,  
głosów wstrzymało się ,,0'' 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy :Kto jest za przyjęciem protokołu nr XII z sesji Rady 
Gminy 
 
głosów ,,za'' 12 , 
głosów przeciw ,,0'' ,  
głosów wstrzymało się ,,0'' 
 
Ad.11.Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy :Zamykam XIII sesję Rady Gminy o godzinie 
16.30.,dziękuję wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w obradach . 
 
Protokołowała                                                                         Przewodniczył  
Pawłowicz Anita                                                           Przewodniczący Rady Gminy  
Asystent Wójta Gminy                                                
Janowice Wielkie                                                                   Paweł Pawłowicz  
 
Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 
pok.nr3. 
 
Przebieg sesji został zapisany na urządzeniu rejestrującym dźwięk i udostępniany 
jest w Biurze Rady Gminy w Janowicach Wielkich pok.nr3.Jednocześnie informuję , 
że niektóre fragmenty sesji nie zostały zaprotokołowane w formie pisemnej ,gdyż z 
przyczyn technicznych nie są możliwe do odsłuchania. 


