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BRG.0002.XV.2016 
 

                                                                   PROTOKÓŁ Nr XV /2016 

                                    z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

                                    z dnia 3 marca 2016roku ( czwartek) 

                                                                Godz. 10
00 

 

Sesja Rady Gminy Janowice Wielkie odbyła się w sali konferencyjnej OSP w Janowicach 

Wielkich ul. Kolejowa 2a. Pod przewodnictwem Pawła Pawłowicza - Przewodniczącego 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W sesji Rady Gminy na stan 15 radnych udział wzięło 

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 XV sesję Rady Gminy Janowice 

Wielkie – o godz. 10
00

 rozpoczął obrady. Serdecznie powitał Radnych Rady Gminy, Wójta 

Gminy Janowic Wielkich, Skarbnika Gminy, Mecenasa, Sekretarza Gminy, Sołtysów oraz 

zawsze uczestniczącego w obradach mieszkańca Gminy Janowice Wielkie Pana Bogdana 

Lesińskiego. 

 

Ad.1  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przedstawił porządek obrad, który 

wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie przed sesją wraz z materiałami sesyjnymi i 

projektami uchwał w następującym brzmieniu:,  

1. Otwarcie XV 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 XIV sesji Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwał: 

6.1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice  

       Wielkie 

6.2. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  

       komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i    

       zagospodarowania tych odpadów 

6.3. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  

       stawki opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie 

6.4. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  

       komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

6.5. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych 

6.6. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  

       gminnych w Gminie Janowice Wielkie 

6.7. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

       zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w roku    

       2016” 

6.8. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i  

       gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie, do  

             postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

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

      Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2014/2015 

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

9.   Sprawy różne. 
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10. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

11. Przyjęcie protokołu z  XIV sesji Rady Gminy. 

12. Zamknięcie XV sesji Rady Gminy.  

 

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

wnieść uwagi, poprawki, bądź wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji dodał też, że 29 

lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej 

Rady Gminy, na którym to omawiano i analizowano przedmiotowe uchwały.  

Uwag i wniosków nie stwierdzono.  

Porządek obrad XV sesji przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad.2                                                                                                      

Stwierdzenie quorum  

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

obradach uczestniczy 13 radnych, nieobecni radni to:   

1. Radosław Czaja 

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 - do rady wpłynęły dwa pisma. Jedno 

pismo jest odpowiedzią dla radnej Iwony Niedźwiedzińskiej od Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie realizacji planowanej inwestycji pn: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2778D na odcinku Wojanów Bobrów - Trzcińsko” Odczytał treść pisma. 

                                                      

                                                                                                                           -załącznik Nr 2- 

Drugie pisma to pismo z Starostwa Powiatowego Wydziału Dróg Powiatowych w sprawie 

odpowiedzi na pismo Urzędu dot: naprawy ubytków nawierzchni dróg powiatowych na 

terenie gminy Janowice Wielkie. Odczytał pismo. 

                                                                                                                           -załącznik Nr 3- 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - jeśli ktoś by chciał zabrać głos z radnych 

w sprawie tych pism to w sprawach różnych bardzo proszę będziemy dyskutować.  

 

Ad.4 

Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym 

w okresie od dnia 4 lutego 2016 r. do dnia 2 marca 2016 r. 

Inwestycje: 

-pozyskaliśmy 2 projekty odbudowy mostów gminnych na St. Janowicach i w Trzcińsku 

czekamy tylko na decyzje Wojewody i Ministerstwa.        

-koncepcja skwerku w centrum Janowic przerodziła sie w opracowanie projektu budowlanego 

pieniądze na dofinansowanie chcemy sięgnąć ze środków trans granicznych Euroregion Nysa 

wraz z gminą Czeską. 

- dobiega do końca aktualizacja kosztorysu do wniosku na kanalizację drugiej części Janowic. 
Jesteśmy na etapie przeglądania kosztorysów.   

-złożyliśmy wniosek o rewitalizację terenu za Urzędem Gminy przy ul 1 maja na cele parku- 

do Urzędu Marszałkowskiego za 18 tys. 

-do Starostwa zgłosiliśmy wniosek zamiarem odbudowy odcinka ul. Chłopskiej, uzyskano 

uzgodnienia z RZGW dot. murów oporowych, czekamy tylko na promesę. 
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Sprawy gospodarcze: 

- dokonaliśmy przeglądu inwestorskiego kotłowni szkolnej 

-podpisaliśmy umowę z KCGO na zagospodarowanie odpadów komunalnych, i z Simeko na 

odbiór i transport. 

- trwa cały czas montaż solarnych z zeszłorocznych zakupów. Została zamontowana jedna 

lampa nie solarna na Trzcińsku na budynku transformatorowym. 

- zgłosiliśmy wniosek o przyłącze energetyczne na boisko w Komarnie. 

- wykonano remont cząstkowy ubytków w drodze powiatowej na wniosek nasz i wniosków 

radnych.  

- dokonaliśmy remontu cząstkowego dachu na ujęciu wody, naprawa SPC 2 w Komarnie. 

-pozyskaliśmy 50m
3 

drewna świerkowego z gminnego lasu rosnącego w obrębie Trzcińsko nr 

11 

-awarie wody: 2 x Radomierz, 1 x Komarno bardzo poważna.  

Zagospodarowanie przestrzenne: 
-ogłoszono termin sporządzania wniosków do planu miejscowego dla miejscowości 

Komarna: do 8 kwietnia, we własnym piśmie (bez formularza), z podaniem numeru działki, 

danych wnioskodawcy i przedmiotu wniosku, (co kto chciałby mieć na swojej działce) 

Nieruchomości: 

- dokonaliśmy sprzedaż 2 działek na ul. Nadbrzeżnej w okolicy oczyszczalni ścieków (73 tys. 

dla gminy po odliczeniu kosztów) 

Ochrona środowiska: 

- złożyliśmy wiosek w konkursie WFOŚGW na usuwanie azbestu. Przewidzieliśmy kilka 

nieruchomości prywatnych oraz starą halę przy DPS, którego właścicielem jest Starostwo 

Powiatowe. 

Kadry: 

-zakończony został nabór na stanowisko ds. mieszkaniowo-komunalnych i ochrony 

środowiska w związku z rezygnacją z pracy dotychczasowego pracownika. Dotychczasowy 

pracownik wybrał karierę w ramach sektora finansowego. Cieszymy się, że nasi pracownicy 

rozwijają się i znajdują lepsze i bardziej satysfakcjonujące prace poza urzędem.   W ramach 

naboru wygrała pani Katarzyna Praczyk zam: w Komarnie, która od jesieni ubiegłego roku 

pracowała w Urzędzie Gminy, jako pomoc administracyjna.    

W miejsce pani pracującej, jako pomoc administracyjna zatrudniono w takim samym 

charakterze mieszkankę naszej gminy p. Emilię Parzygnat.  

- z ostatnim dniem lutego br. w związku z upływem umowy na czas określony zakończył 

pracę w Urzędzie Gminy podinspektor ds. gospodarki mieniem gminy i ochrony środowiska; 

zakres obowiązków tej osoby przyjmują osoby: p. Praczyk, p Parzygnat i p. Górnicki. Ja na 

chwilę obecnej nie przewiduje naboru na to stanowisko. 

- w związku ze złożonym przez pracownika wypowiedzeniem ds. pozyskiwania środków 

zewnętrznych, wsparcia informatycznego i promocji gminy trwa rekrutacja oferty do dnia 

dzisiejszego do godz.15; 30. Ten pracownik naszego Urzędu wybrał ścieżkę sektora 

mundurowego życzymy powodzenia. Cieszymy się, że w takich sektorach nasi pracownicy 

znajdują zatrudnienie.   
- zawnioskowaliśmy o 3 osoby do pracy w charakterze prac społecznie użytecznych (osoby 

kierowane przez GOPS na ćwierć etatu) oraz 5 pracowników gospodarczych na pól roku do 

Powiatowego Urzędu Pracy. Z przedłużenia z poprzedniego etapu pozostały nam 2 osoby. 

- ogłoszona została rekrutacja na pracownika gospodarczego do pracy na pół etatu na Zieloną 

Dolinę (na razie brak chętnych mimo ogłoszeń) 

 
Inne: 

-rozpoczęta realizacja funduszy sołeckich: sołtysi złożyli wnioski o uruchomienie tych 

funduszy. W części są już wykonywane druga kamera w Mniszkowie, koszt 6, 3 tys. zł. 
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-od marca otwarty codziennie Orlik (mimo akurat kiepskiej pogody) - w tym sezonie 

animatorzy są: Łukasz Wdowiak i Zbigniew Chrobak myślę, że to będzie bez zastrzeżeń 

sprawnie funkcjonowało. Przypominam, że nie dostało uruchomione dofinansowanie 

zewnętrzne na tzw: animatora i nie wiadomo czy w ogóle taki program będzie. Będziemy się 

starali wnioskować póki, co to jest to ze środków własnych.  
-wróciły do nas w tym krótkim czasie odległe w przeszłości sprawy sadowo - finansowe 

ciąg dalszy inwestycji komarnieńskich. Wyroki sądowe jedna sprawa przegrana zgodnie z 

przewidywaniami. Przegrana sprawa o zapłatę robót dodatkowych kanalizacyjnych z firmą 

INKOBUD. Sądowa propozycja ugody. Jeżeli chodzi o komarnieńskie sąd nie przychylił się 

również do naszego wniosku, aby koszty za błędy i zmiany w projekcie poniósł projektant 

uznając, że mogliśmy w roku 2011, po podpisaniu umowy z donatorem uzyskać większe 

dofinansowanie na to zadanie.  Kompletnie nie biorąc pod uwagę, jakie były zasady umowy, 

jakie były zasady dofinansowania specyfikacji współpracy z Urzędem Marszałkowskim i  
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 
Wizyty i spotkania: 

-spotkanie wcześniej z Inkobudem, spotkanie w sprawie ZIT - u Aglomeracji Jeleniogórskiej, 

Lokalna Grupy Działania, spotkania z policją odnośnie mapy bezpieczeństwa nowe zadania 

narzucone przez Ministerstwo na Komendy Miejskie i Wojewódzkie Policji, spotkanie z p. 

Prezes Pharmedu, odnośnie trwającej inwestycji i obecnego ośrodka zdrowia, spotkanie 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w sprawie planowanych 

wydatków i tematów związanych z wodą i kanalizacją oraz z wspomnianym skwerkiem, z 

którym w tym roku chcemy ruszyć w oparciu o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 

MZK w sprawie taryf i przewozów, Starostwo Powiatowe w sprawie dróg powiatowych, 

brałem udział w walnym zgromadzeniu OSP w Janowicach Wielkich. Odbyło się w dniu 

wczorajszym zebranie w Komarnie odnośnie nazw ulic i nr budynków w Komarnie.  

-w tym okresie przyjąłem 30 mieszkańców w tym 7 mieszkańców z marszu     

-korespondencja: 483 przychodzących, 1260 wychodzących. (Akcja wysyłki decyzji 

podatkowych dla osób spoza gminy) 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - czy ktoś z radnych chciałby zadać 

pytania odnośnie złożonego sprawozdania przez Wójta. 

 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - odczytała informację o podjętych 

uchwałach na XIV sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gminy w dniu 4 lutego dnia 2015roku na 

XIII sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich podjęła 8 uchwał   

                                                                                                                     - Załącznik nr 4- 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - przechodzimy do punktu:  

6.Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

Ad.6.1. W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Janowice Wielkie. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - omówił zasadność podejmowania przedmiotowej 

uchwał w raz z autopoprawkami zgłoszonymi przez Komisję Budżetu i Infrastruktury 

Komunalnej Rady Gminy.  

- zmiana podstawy prawnej o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( tekst jednolity: ( 

Dz.U. Z 2016 r. poz.250) 
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- w załączniku § 5 ust.3-Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów w 

miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są 

uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone będą w sposób 

umożliwiający ich usunięcie skreślić w pojemnikach do tego przeznaczonych. 
 

 - § 8 ust.2 - Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać 

wyłącznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które skreślić powstały wpisać 

stanowią odpady komunalne; odpady niespełniające tego warunku przedsiębiorca ma 

obowiązek odebrać za dodatkową opłatą. 

- § 22 ust.1 Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nie  

Wymienionych w § 21 przez właścicieli skreślić gospodarstw zapisać oraz użytkowników 

gospodarstw, ogródków działkowych i działek rolnych w pomieszczeniach dotychczas 

użytkowanych na ten cel. 

-§ 24 pkt.3 skreślić Powszechne akcje deratyzacyjne mogą być przeprowadzane przez 

Gminę w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w 

sytuacji stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego. 

 

 

 

                                                                                                                          - Załącznik nr 5- 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja po 

naniesionych poprawkach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 7 radnych, 7 głosów „za”, głosy 

‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

 

Otwarcie dyskusji 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - moją wątpliwość budzi rozdział 7 pkt. 4 dot: 

ustawienia uli na działkach. Nie wiem czy istnieją jakieś podstawy prawne mówię o prawie 

stanowionym stanowiące tak restrykcyjnie ograniczać stawiania uli na działkach przy domach   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ten punkt jest przepisany z uchwały z roku 2012. W roku 

2012 bardzo burzliwe dyskusje przeprowadził jeden z mieszkańców Janowic Wielkich i w 

związku z tym przenieśliśmy ten punkt na ten rok.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - kontynuując generalnie tego typu rzeczy są 

regulowane przez Kodeks cywilny. Natomiast tak restrykcyjny zapis w zasadzie nie 

umożliwia myślę postawienia uli na 95 % działek w Janowicach Wielkich. Popatrzyłem na 

mapkę i gdyby popatrzeć to każda działka musiała by mieć więcej niż 40 m szerokości. 

Kwestia tych płotów to w ogóle rzecz dyskusyjna. Nikt nie jest w stanie sterować jak 

pszczoły latają. To wszystko zależy od bardzo indywidualnych przypadków. Pszczoły i tak 

polecą gdzie tylko będą chciały. Brak możliwości postawienia pojedynczych uli i dodatkowo 

w sytuacji nie do pszczelenia w skali globalnej, bo organizacje ekologiczne trąbią na alarm, 

że pszczoły giną i jest ich coraz mniej a to będzie rzutowało na nasze funkcjonowanie. 

Patrząc na naszą gminę i teren, który jest stosunkowo mało zanieczyszczony prosiłoby się 

żeby te pszczoły jakoś były lepiej eksploatowane i warto byłoby zachęcać to tutaj montujemy 

taką restrykcję, która w zasadzie zakazuje formalnie i z tego względu składam wniosek o 

wykreślenie całkowitego zapisu: - § 22 pkt.4 - Dopuszcza się ustawienie uli w odległości nie 

mniejszej niż 20 metrów od granic sąsiednich działek, z wylotem uli w stronę przeciwną do 

najbliżej zamieszkałych nieruchomości. Ponadto od właścicieli uli wymaga się ustawienia 

płotu szczelnego albo utrzymywania żywopłotu o wysokości, co najmniej 2, 5 m, 

uniemożliwiającego przelot pszczół na teren sąsiednich nieruchomości. Między innymi z 
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tego, że są inne przepisy, które regulują stosunki międzyludzkie i te sprawy są wtedy 

rozstrzygane zupełnie indywidualnie a wiem, że w przypadkach rzeczywistego istotnego 

zagrożenia władze administracyjne są w stanie podjąć decyzję np.: o przeniesieniu pasieki. 

Składam wniosek formalny.   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - w związku z tym, że jest to wniosek 

formalny zgłoszony przez radnego Jędrzeja Wasiak -Poniatowskiego przystępujemy do 

głosowania odnośnie całkowitego wykreślenia w załączniku regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Janowice Wielkie w rozdziale 7§ 22 pkt.4.  

Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 13 radnych, 13 głosów „za”, głosy 

‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i wskazany punkt zostaje skreślony. 

Radna Anna Skotarek - chciałabym zapytać odnośnie zapisu w § 19 ust., 1 kto uznaje, że 

dane psy uznawane są za agresywne.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - ustawowo są wymienione 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - ja odniosę sie do rozdziału 8 § 24 pkt. 2 

dotyczący obowiązku deratyzacji nałożonego na właścicieli wszystkich nieruchomości 

przeprowadzenia dwukrotnie w ciągu roku i czy tutaj nie podejść jednak bardzo zdrowo 

rozsądkowo i podzielić właścicieli nieruchomości wielorodzinnych i jednorodzinnych i o ile 

rzeczywiście w tych nieruchomościach wielorodzinnych taka dwukrotna okresowa 

deratyzacja ma sens. To czy ma taki sens w nieruchomościach jednorodzinnych.  Może można 

byłoby dokonać zapisu, że taka deratyzację stosuje się w tedy i wyłazie, kiedy zajdzie 

potrzeba.  Propozycja moja jest taka żeby dopisać, w § 24, że obowiązek ten w odnośnie  

Do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany w miarę potrzeb. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - mam pytanie do pana Wójta czy były 

przeprowadzane deratyzacje w budynkach wielorodzinnych. Nie  

Wobec tego kolejny zapis, który będzie istniał a nie będzie realizowany.  

Radny Dariusz Podkański - czy deratyzacja dotyczy tylko gryzoni czy również do inwazji 

mrówek czy karaluchów.   Tylko do gryzoni.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - to wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zapis jest taki, że Właściciel, posiadacz lub zarządzający 

nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w 

celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: zwalczać gryzonie, 

insekty i szkodniki; Dodatkowo w celu deratyzacji utrzymania w czystości na terenie gmin i 

miast.   

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - ale nic ma tam zapisu, że musi to być 

profilaktycznie w przypadku budynków jednorodzinnych.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja proponuję zapis w rozdziale 8 -§ 24 ust.1 Na właścicieli 

nieruchomości na obszarach zabudowanych dopisać budynkami wielorodzinnymi nakłada się 

obowiązek przeprowadzania okresowej deratyzacji w pomieszczeniach zsypowych i 

piwnicznych budynków a w § 24ust.2 Deratyzację, o której mowa w ust. 1 należy 

przeprowadzić, co najmniej raz w ciągu roku przy użyciu środków gryzoniobójczych 

dopuszczonych do obrotu handlowego przez Ministra Zdrowia. 

Radny Jan Popławski - odnośnie zapisu w § 15 pkt. 3 dotyczy on opróżniania szamb. 

Proponuję żeby końcówkę tą jednak nie rzadziej niż raz na kwartał wykreślić. Bo w pierwszej 

części mamy w zależności od wody i może być tak, że mieszkaniec powie, że ja już w tym 

kwartale wywoziłem.  On może mieć rachunek ze stycznia a w marcu szambo wycieka i 

powie, że w tym kwartale już szambo wywoziłem.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jest taki zapis nie rzadziej niż raz na kwartał.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - trochę się przychylam do wypowiedzi radnego, bo co 

w przypadku osób, które stale nie zamieszkują lub mają domy letniskowe i mają szamba 

szczelne no i w tedy opróżniać te szambo, jeżeli ktoś przyjeżdża tylko na okres letni to trochę 
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kłopotliwe jest. Więc może warto byłoby wypracować jakiś inny zapis nie koniecznie skreślać 

to żeby była faktyczna metoda weryfikacji tych opróżnień. Jeżeli my to wykreślimy to może 

każdy się wykpić, że on nie ma potrzeby. Mam takie pytanie czy u nas jakieś restrykcje 

związane z wypuszczaniem tych ścieków wybranych przez wozy asenizacyjne do naszej 

oczyszczalni. Czy każda firma wykonująca usługi na terenie gminy zajmująca się tego typu 

usługami ma prawo wypuścić ścieki za uiszczona opłatą?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na naszym terenie są trzy firmy, które posiadają zezwolenie 

i są przyjmowane tylko i wyłącznie ścieki takie żeby utrzymać dobry stan bakterii, które 

powodują oczyszczalnie tych ścieków.  

Radny Jan Popławski - ja teraz przeczytam art.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując 

obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt, 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie 

umowy korzystania z usług wykonywanych przez firmy uprawnionych do tego. Ja to rozumie 

tak, że każdy właściciel, kto ma szambo powinien podpisać umowę z firma, która zajmuje się 

opróżniania takich zbiorników. Wtedy ta firma bierze na siebie obowiązek i wie i decyduje, 

jaka częstotliwość powinna ma być wywożona i szambo opróżniane.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - logika rozumowania jak najbardziej się z tym zgadzam, ale 

rzeczywistość jest inna. Jakiś nie sumienny mieszkaniec dogada się z niesumiennym 

wykonawcą świadczącego usługi i powie, że u ciebie nie ma, co wywozi starczy raz na trzy 

lata, bo co oni nam zrobią.  

Radny Dariusz Podkański - jeżeli ja mieszkam wspólnocie to ten, który robi nam usługi 

powiedział, że miesiąc - dwa musi być wywiezione i w tedy jest cena 80 zł o ile nieczystości 

płynne będą starsze to cena jest wyższa, ponieważ musi wieść do Jeleniej Góry.    

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - ja się przychylam do tego terminy półrocznego, ale tu 

nie ma rozróżnienia na szamba szczelne i na te oczyszczalnie przydomowe, które opróżnia się 

raz na dwa-trzy lata, bo taki jest cykl i wymógł. Pytanie czy to nie spowoduje jakiejś kolizji, 

bo nawet nie ma wskazane opróżnianie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - biologiczne oczyszczanie przy domowe wręcz przeciwnie 

one mają być bezobsługowe tam się wsypuje saszetkę.    

Mecenas Janusz Konkol - proponuje zapis § 15 ust.3. Nieczystości ciekłe muszą być 

usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób 

gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego 

przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający 

powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Termin 

ten nie dotyczy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Radny Stanisław Tadrak - nasz projekt uchwały jest opracowana o ustawę z 2013 roku. 

Chodzi mi o to, że we wszystkich oczyszczalniach indywidualnych przydomowych czy to są 

biologiczne czy też rosą czające tego zbiornik ten pierwszy, który jest na odpady stałe tez są 

terminy określone, w jakim czasie powinno się go opróżniać. Jeżeli ktoś ma oczyszczalnie 

przydomową to też obowiązuje termin opróżniania tego zbiornika tylko, że one mają znaczny 

dłuży termin niż zbiornik zamknięty, czyli szambo  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ja mam pytanie odnośnie § 8 ppkt. 3- 

Mamy zapis, że przeterminowane leki należy przekazywać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie będą gromadzone w odpowiednim pojemniku 

zapewnionym przez przedsiębiorcę lub gromadzić w punktach zbiórki zlokalizowanych w 

wyznaczonych miejscach na terenie gminy. Czy takie punkty mamy zorganizowane na terenie 

gminy?  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - tak takie punkty jest wyznaczony jest to Apteka 

„Nadzieja” przy ul. 1 Maja w Janowicach Wielkich, ale do dnia dzisiejszego jeszcze nikt nie 

przyniósł leków przeterminowanych.  
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - czy ktoś z Radnych chciałby zabrać 

jeszcze głos, jeśli nie, to przejdziemy do głosowania 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej wraz z wprowadzonymi poprawkami w 

-§ 24 i w § 15 ust.3. oraz w § 22 ( skreślenie pkt.4) 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 ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie 

wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XV / 82 /2016 

 

Ad.6.2. W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i 

zagospodarowania tych odpadów 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu 

uchwały nadmieniając również, że odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kilogramów 

miesięcznie z jednego gospodarstwa są odbierane bezpośrednio z nieruchomości w zamian  

za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Częstotliwość odbierania z 

nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju 

wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadsza niż: 

1) Dla nieruchomości jednorodzinnych i niezamieszkałych: 1 raz w miesiącu odbiór każdej  

Frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz 2 razy w miesiącu odbiór odpadów 

zmieszanych; 

2) dla nieruchomości wielorodzinnych wskazanych przez Gminę: 2 razy w miesiącu odbiór 

każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz 2 razy w miesiącu odbiór odpadów 

zmieszanych. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony i 

obsługiwany jest przez Gminę Janowice Wielkie na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. 

Sportowej w Janowicach Wielkich w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 i 

w soboty w godz. 10-16. Ponadto zwrócił się do radnych o zadawanie pytań 
 

                                                                                                                          - Załącznik nr 6- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja po 

naniesionych poprawkach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 7 radnych, 7 głosów „za”, głosy 

‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji 

Nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XV / 83 /2016 

 

Ad.6.3. W sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz stawki opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie 
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Wójt Gminy Kamil Kowalski - Panie Przewodniczący Wysoka Rado szczególnie w świetle 

tego, co Pan Przewodniczący przekazał tj: korespondencji radnej Niedźwiedzińskiej z 

Ministrem Środowiska i po krótkim przemówieniu tematu z Przewodniczącym i Skarbnikiem 

proszę o zdjęcie z dzisiejszych obrad pkt. 6.3. oraz 6.4. Pierwotne brzmienie uchwały dot: 

rezygnacji z opłat ze zniżek za posiadanie kompostowników, ponieważ taki był zapis w 

zmianach ustawowych. Miedzy czasie jak rozstrzygnęliśmy przetarg jeden i drugi - 

wykonaliśmy dużo pracy w tym kierunku, żeby zastosować zniżek za posiadanie 

kompostowników zarówno z Regionalna Izba Obrachunkową jak i z Wydziałem Nadzoru i 

Kontroli Urzędu Wojewódzkiego województwa Dolnośląskiego. Natomiast dzisiaj przekazał 

mi Pan Przewodniczący korespondencje między radną Niedźwiedzińską a Departamentem 

Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska z odpowiedzią z dnia 15 lutego 2016r. 

Szkoda, że nie otrzymaliśmy tej odpowiedzi wcześniej, bo można byłoby nad tym tematem 

po zastanawiać. Natomiast mimo pozytywnej opinii z RIO i Nadzoru Wojewody, że możemy 

wprowadzić to, o co walczyliśmy, czyli stawkę preferencyjną dla mieszkańców posiadających 

kompostownik opinia przedstawiciela Starszego specjalisty Moniki Kosińskiej Departamentu 

Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska jest negatywna, co do takiego rozwiązania. 

Ja już nie wiem, w którą stronę, kogo słuchać czyjej dekretacji. Projekty uchwał 

przedstawione były na Komisji Budżetowej, ale w świetle tego pisma wydaje się, ze 

będziemy musieli jeszcze raz podejść do tego tematu.  

Mecenas Janusz Konkol - nas nadzoruje Wojewoda i taką zgodę od niego mamy a nie 

nadzoruje nas Ministerstwo. Z całym szacunkiem dla Pani Moniki Kosińskiej - starszego 

specjalisty z Ministerstwa Środowiska nie jest ani Sąd Najwyższy ani też Trybunał 

Konstytucyjny. W związku z tym jest to tylko opinia. Chodzi o to, że o ile Wojewoda uznał, 

że kompostowniki są dopuszczalne to trzymajmy się tego, bo to jest ważne, bo to jest organ 

nadzorczy a nie Ministerstwo. To pismo z Ministerstwa ma określoną opinię.  

   

                                                                                                                    - Załącznik nr 7, 8 - 

 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - proszę Wysoką Radę abyście dali nam czas do następnej 

sesji my pisemnie powołując się na pewne opinie zwrócimy się o jasne ostateczne precyzyjne 

do nadzoru Wojewody wyślemy tą opinię i poprosimy jeszcze raz o pisemna odpowiedź 

żebyśmy wiedzieli, do czego się dostosować. Bardzo proszę o zdjęcie z dzisiejszych obrad: 

Ad.6.3. W sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz stawki opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie   

Ad.6.4. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - wobec powyższego przegłosujemy 

zdjęcie tych dwóch punktów tj; ad.6.3. i ad.6.4 Przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekty uchwał w sprawach przedmiotowych 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 ‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie 

wystąpiły  

 

Przerwa 12-15 - 12-30  

 

Ad.6.5. W sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych 
Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - uchwała została poddana pod ponowne głosowanie z 

powodu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego, który stwierdził nieważność 

wskazanych fragmentów uchwały Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 

grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.  

Zgodnie z niniejszą uchwalą traci moc poprzednia, która z uwagi na konieczność jej 
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stosowania wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym przestała być przejrzysta dla osób 

zainteresowanych.  Przedstawił również przewidziane bonifikaty w wysokości: 

- 50 % przy sprzedaży lokali w budynkach jednorodzinnych na obszarze całej gminy, 

-99 % przy sprzedaży lokali w budynkach wielorodzinnych na obszarze całej gminy. 

Bonifikata, obowiązuje do dnia 31.12.2016 R. Nadmienił również, że nabywca winien  

Złożyć do dnia 31.12.2016 R. do Wójta Gminy pisemną deklarację wyrażającą wolę nabycia 

lokalu mieszkalnego do uzyskania bonifikaty. Bonifikata jest obliczana od części ceny 

odpowiadającej wartości lokalu i wartości gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Bonifikata nie obejmuje kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Bonifikata nie 

obejmuje wartości remontów sfinansowanych przez Gminę w lokalach lub we wspólnych 

częściach budynku w okresie pełnych 5 lat kalendarzowych, poprzedzających sprzedaż lokalu 

objętego bonifikatą. Czynności związane ze sprzedażą lokalu są podejmowane po złożeniu 

przez najemcę pisemnej deklaracji wyrażającej wolę nabycia lokalu Zwrócił się do radnych o 

zadawanie pytań.  

                                                                                                                       - Załącznik nr 9 - 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja nie opiniowała 

przedmiotową uchwałę z uwagi na wypracowany wniosek odnośnie zapisu żeby w tej 

uchwałę był zapis, że z tej bonifikaty nie mogą skorzystać osoby posiadające zaległości 

względem gminy. Nie mieliśmy informacji czy to może być zapisane w projekcie tej uchwały 

na dzień dzisiejszy Sekretarz miał nam to wyjaśnić..  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - niestety taki zapis jest nie możliwy 

 

Otwarcie dyskusji 

Radny Dariusz Podkański - na komisji Panie Wójcie Pan Sekretarz przeczytał, że Wójt 

decyduje o zakwalifikowaniu danego lokalu czy właściciel lokalu jest wiarygodny. Ja 

zrozumiałem, że formę decyzji określa Wójt czy dany właściciel lokalu jest wiarygodny czy 

nie. Proszę państwa, jeżeli ktoś nie płaci przez 20 lat i do tej pory nie był wiarygodny to mi 

się wydaje to logiczne. Po drugie to jak mówiłem na komisji dla mnie bonifikata to powinna 

być jakaś nagroda dla kogoś, kto ma uregulowane wszystkie sprawy finansowe w urzędzie a 

nie jak ktoś jest zadłużony. Tak jak już mówiłem Wójtowi na komisji po prostu jest wyzbycie 

się majątku gminy takiego wrzodu i przekazanie go na rzecz wspólnoty. Niech się o to martwi 

wspólnota, bo jeżeli ktoś nie płacił do dalej płacić nie będzie. Nie mówcie mi, że będzie 

można danych lokatorów eksmitować, że komornik ich eksmituje.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Panie radny proszę o odniesienie się do poszczególnego § i 

poszczególnego zapisu, bo Sekretarz po zaciągnięciu opinii powiedział już wam, że niestety 

taki zapis jest nie możliwy. 

Radny Dariusz Podkański - rozmawiałem po komisji z mieszkańcami Janowic i są bardzo 

zdziwieni taką sytuacją, którzy mają w swojej wspólnocie takich dłużników, którzy uchylają 

się od niepłacenia i nie są przychylni temu przepisowi.  

Radny Piotr Lesiński w § 4 pkt.3 Złożenie do dnia 31.12.2016 r. przed Wójtem Gminy 

pisemnej deklaracji wyrażającej wolę nabycia lokalu mieszkalnego uprawnia do uzyskania 

bonifikaty, tzn.:, że o ile złoży to go uprawnia i zgadzam się z kolegą Darkiem, że osoba, 

która zalega finanse do Urzędu Gminy za dane mieszkanie, na które chce skorzystać z 

bonifikaty ja się z tym nie zgadzam i głosować będę przeciw.  

 

Radny Dariusz Podkański =- Panie Wójcie nasunęła mi się myśl, że dany lokator 

zadłużonego mieszkania wyrazi zgodę i Pan przychylnie sprzeda mu te mieszkanie i od chwili 

kupna tego mieszkania zacznie opłacać swoje należności a z zaległościami względem gminy.    

Wójt Gminy Kamil Kowalski - gmina może wskazać komornikowi, że ten pan stał się 

właścicielem tego majątku o takiej wartości i proszę egzekwować z tego mienia zaległości 
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względem gminy. Nigdzie nie ma zapisu w uchwale, że Wójt musi sprzedać to, co powiedział 

Sekretarz. Wójt ma prawo w ten sposób zadysponować, ale po pierwsze jestem bardzo daleki 

od tego a po drugie to na przestrzeni 6 lat jak sprawuje tę funkcję gdzie mam prawo do 

gospodarowania mieniem gminnym w ogóle z takich lokali nie zgłosił się jeszcze nikt. Po 

trzecie wręcz pozorom mieszkańcy wiedzą, że gdyby kupili takie mieszkanie nawet za 1% to 

doskonale wiedzą, że w tym momencie przychodzi komornik i im oznajmia, że mam was, z 

czego licytować i mam was, z czego eksmitować.   

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - odnośnie § 4 pkt.3 czy to uprawnieni, które uzyskuje 

jest bezterminowe, czyli każdy, kto złoży pismo do dnia 31.12.2016 R. woli kupienia to na 

zawsze jest to określone. Drugie pytanie to do Mecenasa czy uprawnienie do uzyskania 

bonifikaty jest równoznaczne, że on to uzyska. Czy jest jakaś obligatoryjność tego czy to jest 

tylko prawo a dalej Wójt może decydować? 

Mecenas Janusz Konkol - w mojej ocenie jest te dwa punkty należy połączyć. Po pierwsze 

Rada Gminy tylko wyraża zgodę na udzielanie przez Wójta bonifikaty, z czego nie wnika 

obowiązek. Tutaj nie ma, że nabywca lokalu musi otrzymać bonifikatę tu są wyjątki. 

Kluczową rzeczą jest to, że Wójt nie ma obowiązku niczego sprzedać min., dlatego ta 

uchwała w pierwotnej wersji tak została poszatkowana przez nadzór. Wójt decyduje czy 

sprzedać i komu sprzedać, na jakich warunkach.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - odnośnie terminu, jeżeli ktoś zgłosi 31.12.2016Roku dla 

mnie tą bonifikatę będzie miał do tego momentu przeprowadzenia całej procedury 

wyznaczeniem terminy umowy u notariusza.   

Radny Piotr Lesiński - ja mam dwie rzeczy po pierwsze Panie Wójcie dyskutujemy o tym, 

co rozmawialiśmy już na komisji i wróciliśmy do tego tematu, który nas nurtuje, że nie 

możemy zapisać tego. Chciałbym się zapytać Sekretarza, który powiedział, że po rozmowie 

telefonicznej nie ma takiej możliwości zapisu tego, że z tej bonifikaty nie mogą skorzystać 

osoby posiadające zaległości względem gminy. Jestem ciekawy jak by to prawnie wyglądało 

gdyby osoba złożyła oświadczenie pisemne o chęci nabycia mieszkania, np.: ta osoba zalega i 

Wójt daje negatywna opinię i nie sprzeda tego mieszkania. Czy taka osoba odwołując się 

prawnie, bo skoro nie możemy zapisać tego w uchwale, że osoba nie może skorzystać z 

bonifikaty czy taka osoba jak Wójt nie udzieli bonifikaty, bo zalega finansowo czy on nie 

może się gdzieś odwołać?  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - wy udzielacie możliwości a nie nakazu, jeżeli ja uznam, że 

dana osoba jest osobą zadłużoną wobec budżetu i nasz mieszkańców to Rada Gminy wyraziła 

zgodę, ale nie nakazuje.  

Radny Piotr Lesiński - Pan teraz przedstawia nam teraz logiczne myślenie. Postępuje Pan 

zgodnie ze swoimi zasadami i dla dobra Gminy. Ja chciałem się dowiedzieć jak wyglądała ta 

rozmowa telefoniczna, jaki był argument, że coś my źle robimy czy to jest dyskryminacja 

ludzi. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - argument jest taki, że zadaniem Rady Gminy zdaniem 

Wojewody jest uchwalenie zasad a nie kształtowanie stosunków miedzy nabywcą a 

sprzedawcą.  Gmina tworzy ogólne regulacje a szczegóły, które towarzyszą poszczególnym 

umową należą do stron, które w ramach negocjacji omawiają o tych szczegółach.  

Radny Dariusz Podkański - Pan Wójt na komisji też powiedział, że jeżeli zadłużony kupi 

mieszkanie to w tedy gmina będzie miała możliwość dochodzenia od komornika. Ja rozumie 

to tak, że gmina chciałaby zlikwidować ten stan i nie generować środków i przekazywać to na 

wspólnoty. Gmina miałaby ręce umyte a wspólnota musiałaby chodzić po komornikach.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - uchwała o takich bonifikatach już funkcjonowała może nie 

w takim stopniu. Lokale mieszkalne sprzedawane były i są już od wielu lat. Tak jak już 

mówiłem jestem daleki od tego żeby w ten sposób umywać ręce to jest problem potężny w 

gminie. Jest to problem wysokości 1 200 000 zł. Zaległości od tych mieszkańców, którzy są 

niesolidni.  To jest taki problem, że gmina jest podawana do sądu jest windykowana za 

niesolidnych mieszkańców, którzy nie realizują swoich obowiązków.  Ja nie wiem skąd i 
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czemu państwo twierdzicie, że chcę w ten sposób pozbyć się problemów. Podkreślam, że o ile 

będzie sprzedany lokal za 1% o wartości 30 tys.zł to ten lokal będziemy mogli wskazać 

komornikowi to mienie, którego do tej pory wskazać nie można było.   Ta ścieżka logicznego 

postępowania jest niezmienna i nadal ją podtrzymuję. Podtrzymuję również temat i jestem 

bardzo daleko od tego żeby było uchwała, która ma nagle ułatwić czyszczenie tego 

wszystkiego. Procedura od momentu sprzedaży osobie zadłużonej, czego nie było w naszej 

gminie od momentu mojego wójtowania i gwarantuje i powiem, że jestem daleki od takiego 

pomysłu. Gwarantuje wam, że nie rzucę takiej odpowiedzialności i takiego problemu na 

wspólnoty po pierwsze, że ja nie mogę przymusić zadłużonego mieszkańca a po drugie nawet 

gdybym mógł i byłby to jakiś sprytny zamysł żeby się pozbyć problemu to gwarantuje Panu, 

że są to zbyt sprytni ludzie żeby na cos takiego zgodzić.  

Radny Dariusz, Podkański - tak jak Pan mówi na temat komornika niepłacenia a później 

eksmisji. Procedura eksmisja ciągnie się dłuższy okres.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - rozumowanie jest, jakie jest i będę od tego bardzo daleki. 

Pamiętajcie, że nie jest też rozwiązaniem, że cały czas Wójt będzie to wszystko łatać, bo wy, 

jako wspólnota za chwilę też napiszecie nakaz sądowy i z jakiś innych pieniędzy z dróg 

szkoły, z czego kol wiek będę musiał zapłacić za niesolidnego mieszkańca, którego ja też nie 

mam gdzie eksmitować i nie wiem, co z nim zrobić. W którą stronę byśmy się nie poruszyli 

to jest to węzeł gordyjski nierozwiązywalny. W ogóle elementem wyjściowym tej deklaracji 

tego 99% było żeby w tym okresie do końca 2016 roku jakoś jeszcze zasilić tą sprzedaż tego 

mienia osób może chciałoby a może czekają i ułatwiłoby te tematy. Natomiast drodzy 

państwo to wy zadecydujecie i wy procedujecie nad uchwała, która w odrobinie w zmienionej 

formie funkcjonowała i była w obrocie prawnym i cała masa mieszkańców nabyła swoje 

lokale.  

Radny Piotr Lesiński - słuchając wypowiedzi Wójta i Mecenasa to logika nakazywałaby 

głosować „ za”. Ale, że instytucje nie pozwalają nam dopisać takiego § to będę głosował 

przeciw. Nie mogę zgodzić się z tym, że my, jako radni nie możemy zmienić nie możemy 

umieścić.  Każdy ma swoje zdanie.  

Mecenas Janusz Konkol- jest taka kwestia, że o ile nadzór Wojewody w praktyce może 

narzucić nam swoje stanowisko uchylając nasza uchwałę o tyle w sferze stosunków cywilno 

prawnych do takiej sfery należy sprzedaż mieszkania nikt ani nadzór Wojewody ani 

Prezydent an Senat nie może zmusić nas do czegokolwiek, bo to jest wolna wola Wójta.    

Radny Dariusz Podkański - dla mnie jest prostym i logicznym, ze bonifikata jest dla osób, 

kto nie ma zadłużenia. Mieszkańcy, którzy maja zadłużenia to, o jakiej bonifikacje tu 

mówimy ja już widzę tutaj cwaniactwo.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - podkreślam jeszcze raz, że jestem daleko od tego żeby 

udzielać takim osobom takiej bonifikaty. Przypominam, że od 6 lat nie ma w tej gminie 

czegoś takiego jak umarzanie na twarz lub na wyproszenie, jakich kol wiek zadłużeń. 

Dwukrotnie umorzyłem jednej osobie, która jest po drugim zawale. Natomiast wszyscy inni 

mieszkańcy z zadłużeniem, którzy przychodzą od początku, kiedy mi jest dane decydować o 

tym mają do spłacenia należność główną, jako tą pomoc daje umorzenie odsetek ustawowych 

i w ten sposób jest to realizowane. Mieszkańcy zadłużeni maja możliwość odrobienia i do 

tego ludzi namawiam żeby od siebie coś dali i małymi kroczkami wychodzili z tego 

zadłużenia żeby uwierzyli w siebie i zaczęli coś robić w tym kierunku. Nie wyobrażam sobie 

ja, jako Kamil Kowalski żebym mieszkańcowi poczytanemu ogólnie za cwaniaka sprzedał 

lokal na takich zasadach a nie innych to jest to żebym uspokoił państwa.  Jestem za tym 

żebyśmy potrzymali formę bonifikat tak jak były do tej pory. Sprzedawałem lokale do tej 

pory zgodnie z uchwałą, która była do tej pory i podejmowałem takie decyzje i chciałbym 

żeby te parę naście rodzin, które na to jeszcze czekają zgodnie z zapisami w uchwale miało 

możliwość wykupu mieszkania jak to miało miejsce poprzednio. Jeszcze raz powiem, że 

przez 6 lat nie sprzedałem lokalu zadłużonego, kto chciał kupić to przed przystąpieniem do 
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kupna uregulował wszystkie zadłużenia. Ja muszę dbać o gospodarkę finansową gminy, bo to 

jest ustawowo narzucony na mnie obowiązek.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - Panie radny, Podkański jeżeli to będzie 

dotyczyło projektu uchwały, bo my na razie rozmawiamy cały czas o kompetencjach Wójta. 

Radny Dariusz Podkański - tak w tym temacie, ponieważ później jak przyjdzie cos, do 

czego to pan Wójt powie, że tak zadecydowała szanowna rada, jeżeli mogę to tyle. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to ja przepraszam panie radny ile razy miało takie miejsce.  

Radny Dariusz Podkański - było parę razy, że tak zadecydowała rada. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - proszę o przykłady, bo w tym brzmieniu i całości tej 

uchwały i tego, o co domniemuje pan będzie wykonywane to jest rzecz, o którą proszę o 

wyjaśnienia, bo nie podoba mi się takie stwierdzenie i tym się nie zgadzam a powiedzenie, że 

było tak wiele razy to ja proszę o jasne precyzyjne przykłady, do których będę mógł się 

odnieść. To jest moja odpowiedź dla pana radnego Dariusz Podkańskiego.  

Radny Dariusz Podkański - dobrze 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - myśmy się skupili tylko na ludziach, 

którzy omijają płacenia i starają się żyć na koszt mieszkańców. Jeżeli nie podejmiemy 

uchwały to naprawdę stracą możliwość wykupienia lokalu ci, którzy będą chcieli to wykupić 

a nie są zadłużeni i trzeba pomyśleć z tej strony. Też mam mieszane uczucia, że nie możemy 

pewnych rzeczy zapisać gdzie na komisji o tym rozmawialiśmy. Natomiast nie możemy się 

koncentrować tylko i wyłącznie na tych ludziach, którzy nie płacą, ale musimy też się 

skoncentrować na ludziach, którzy są uczciwymi mieszkańcami i chcieliby wykupić. Nie 

podejmując takiej uchwały nie damy im możliwości wykupu. Uważam, że to będzie bardziej 

nie fer w stosunku do tego, że ludzie wcześniej wykupywać mogli. 

Radny Piotr Lesiński - przez ile lat było możliwość wykupienia mieszkanie za 99 % 

bonifikaty. Chodzi mi o to żeby naświetlić mieszkańcom, że mogli i mieli możliwość już 

wcześniej wykupywać swoje mieszkania.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - uchwała z 2000 roku, która przewidywała bonifikaty 

ustalona przez Zarząd Gminy tj: 50% przy sprzedaży lokali położonych w budynkach 

jednorodzinnych, 80% przy sprzedaży pojedynczych lokali w budynkach wielorodzinnych, 

90% przy równoczesnej sprzedaży dwóch lub więcej, gdy wszystkie lokale mieszkalne w 

budynku przestają być własnością gminy i 95% przy sprzedaży lokali położonych we wsi 

Miedzianka i Mniszkowa  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 13 radnych, 11 głosów „za”, 1 głos ‘’wstrzymuje się’’ ( Dariusz Podkański) 1 

głos „ przeciw”, ( Piotr Lesiński) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XV / 84 /2016 

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - serdecznie powitał   

1. Annę Skorupińską- Główną Księgową Przedszkola Publicznego i Gminnego Zespołu 

Szkół w Janowicach Wielkich 

2. Mirosława Wiśniewskiego - Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz 

w Janowicach Wielkich  

   

  

Ad.6.6. W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych w Gminie Janowice Wielkie  
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Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - W przedmiotowej sprawie rada Gminy podejmowała 

uchwałę nr XI/55/2015, ale Wydział Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

stwierdził jej nieważność. Obecnie nie ma ustalonej stawki za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych w Gminie Janowice Wielkie. Wprowadzenie opłat spowoduje ograniczenie 

wykorzystania dróg na cele niezwiązane z ruchem drogowym do niezbędnego minimum 

czasowego, w szczególności będzie stanowić swoistą daninę do budżetu publicznego w 

związku z niedogodnościami i zmniejszeniem bezpieczeństwa, jakie wynikają z zajęcia dróg 

na cele niezwiązane z ich podstawowym przeznaczeniem. Przewiduje się cenową preferencję 

dla zajęcia pasa, które choć nie jest związane z zapewnieniem ruchu drogowego, to wiąże się 

z realizacją szeroko pojmowanego interesu publicznego. Zaproponowane stawki opłat za 

zajęcie pasa drogowego zostały dostosowane do panujących realiów ekonomicznych i 

zróżnicowano je w zależności od rodzaju zajętego elementu infrastruktury i zajmującego 

obiektu, jak również od powierzchni zajęcia. W związku z wprowadzeniem uchwały w życie 

zakłada się dochód budżetu gminy w wysokości do 500 złotych rocznie. 
 

 

 

                                                                                                                        -Załącznik nr10- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja po 

naniesionych poprawkach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 7 radnych, 7 głosów „za”, głosy 

‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji 

Nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

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

wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XV / 85 /2016 

 

 

Ad.6.7. W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w roku   2016” 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - na komisji budżetowej zostały naniesione 

autopoprawki w § 3 i zapis obecny jest Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

i obowiązuje do dnia 31 marca 2017 r. w § 6 w pkt. 2 komisja dokonała zmiany i obecny 

zapis brzmi Gmina poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt. W budżecie gminy na 

rok 2016 na realizację programu przewidziano kwotę 5000 zł. Ponieważ koszt odławiania 

zwierząt jest zmienny (zależy od gatunku zwierzęcia i jego stanu zdrowia oraz rodzaju 

wymaganej usługi), trudno oszacować, na ile środki są wystarczające. Kwota ta powinna 

wystarczyć na odłowienie nie więcej niż kilku zwierząt bezdomnych, w sytuacji wystąpienia 

istotnej potrzeby budżet może zostać zwiększony. Zgodnie z ustawą Wójt przekazuje projekt 

programu do zaopiniowania:  właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

 organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

działającym na obszarze gminy (Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce - Zarząd 

Koła w Jeleniej Górze); oraz  dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających 

na obszarze gminy. Niniejszy projekt oparty jest na opinii wydanej przez Powiatowy Lekarz 
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Weterynarii.: Opinia pozytywna z zastrzeżeniami: sugerowana umowa ze schroniskiem; 

ponadto drobne uwagi redakcyjne – wprowadzone, opinia z trzech obwodów łowieckich - 

opinie pozytywne, bez uwag dot. treści normatywnej (sugestia czipowania zwierząt i 

informowania mieszkańców o polowaniach planowanych), TOnZ- opinia negatywna z 

powodu braku umowy stałej ze schroniskiem. 
 

                                                                                                                          -Załącznik nr11- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja po 

naniesionych poprawkach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 4 radnych, 4 głosów „za”, 1 głos 

‘’wstrzymuje się’’( Alicja Kozak) głosy „ przeciw”, nie wystąpiły ( sale obrad opuścili Piotr 

Lesiński i Anna Skotarek) 

Otwarcie dyskusji 

Radny Piotr Lesiński - gdybyśmy podpisali umowę, jako Urząd Gminy Janowice Wielkie ze 

schroniskiem w Jeleniej Górze to opłata miesięczna wynosiłaby 2 500 zł netto i w tym 

zakresie byłoby odbieranie psów zbieranie padliny i wszystkie zwierzęta zdechłe im się 

zawozi.  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - o ile chodzi o zwierzęta padłe to opłaca się 

dodatkowo. O ile gmina podpisałaby umowę to płaciłaby miesięcznie 2 500 zł za boks nawet 

wtedy gdyby był pusty.  

Radny Piotr Lesiński - z jaka firmą czy lekarzem weterynarii podpisaną mamy stałą umowę 

czy tam ktoś wskazuje. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - do tej pory obsługuje nas pan Mazur. 

Radny Piotr Lesiński - odnośnie zdarzeń drogowych jest kolizja ze zwierzęciem niech to 

będzie sarna czy dzik i w tedy my informujemy przedstawiciela urzędu, który jest w 

kontakcie z lekarzem.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to nie idzie do nas, jako przedstawiciela pana Fijołka tylko 

informuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym oni mają 

swojego lekarza. Natomiast przy drodze krajowej bądź powiatowych to jest duże boksowanie 

się i o ile udowodnimy, że to zwierzę padło w pasie drogi krajowej to wszelkie koszty 

powiadomienia i przekazywanie padliny odbywam się na koszt Generalnej Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad z siedzibą w Legnicy, która posiada stosowną umowę z wykonawca 

regulującą ten temat.   

 

A przy drodze powiatowej to, pomimo, że my zgłosimy to kosztami obciążone jest Starostwo 

Powiatowe otrzymując od nas fakturę. Natomiast o ile znajdzie się zwierze żywe i zostanie 

oddane do schroniska a znajdzie się właściciel tego zwierzęcia to my mamy prawo dociekać 

tych poniesionych kosztów.    

Radny Piotr Lesiński - chodzi mi jeszcze o zwierzynę padłą. Na terenie gminy na naszych 

gminnych drogach, jeżeli mamy taką informację to, kto i gdzie zawozimy to zwierzę.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zgłosić należy do Urzędu i pracownik wiezie do schroniska i 

do Bacutilu na koszt gminy.  

Radny Piotr Lesiński - jaka stawka jest jednorazowa za takie zwierze 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - za padłą sarnę zapłaciliśmy 501 zł.   

Radny Dariusz Podkański - co byłoby gdybym ja jadąc samochodem zauważył potrąconego 

psa i zawożę do schroniska to ja też taką kwotę płacę. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - o ile pan zawiezie i powie, ze znalazł pan potraconego psa 

na drodze i nie jest to mój pies to schronisko nie przyjmie od pana i usłyszy pan stwierdzenie, 

że niech pan to zgłosi przez gminę.  Mamy obowiązek przyjmowania programu, chociaż by 

tematy związane z opiniowaniem Powiatowy Lekarz Weterynarii nie ma uwag do projektu 



str. 16 

 

uchwały, bo doskonale wie, z czym to się wiąże i jakie problemy maja wszyscy. 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, którego prezesem jest Eugeniusz Ragiel opinie 

negatywną z powodu braku umowy stałej ze schroniskiem, ale nie pisze, że on jest 

kierownikiem tego schroniska. Nie pisze również, że 2500 zł netto za boks jest stawka równą 

za umieszczenie dorosłego człowieka w Domu Pomocy gdzie ma opiekę, wyżywienie, pomoc 

medyczna, opierunek itd. Pozytywnie opiniuje Koło Łowieckie, ale prosi żeby zwrócić uwagę 

na to żeby wprowadzić do tematyki zebrań wiejskich tematyki zagrożeń i szkód 

wyrządzanych w stanach zwierzyny łownej przez zwierzęta domowe( psy i koty). Ale proszę 

zwrócić uwagę, jakie szkody wyrządzają nam zwierzęta leśne w naszych uprawach.  

Wracając do tych 5000 zł, które musieliśmy tutaj rozdzielić to praktycznie w tym roku już 

wykorzystaliśmy. Jeszcze raz mówię, że o ile będzie nas stać na zapewnienie godziwego bytu 

mieszkańcom ludziom dachu nad głową, obiadu dla dzieci, które są niedokarmione w szkole 

czy opieki nad ludźmi starymi niedołężnymi wtedy będziemy mogli wykonać następny krok 

w naszym społeczeństwie i jestem gorącym zwolennikiem zwierząt, ale podchodzę do tego 

racjonalnie i zdrowo rozsądkowo.    

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski- w tych opiniach jest informacja, że w zaistniałych 

sugestiach dotycząca informowania mieszkańców o planowanych polowaniach. Ja uważam, 

że dobrze byłoby wpisać w tym programie żeby to miało charakter obligatoryjny żeby ludzie 

wiedzieli o organizowanych polowaniach.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - uważam, że taki zapis można byłoby 

zapisać w § 11 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jestem, „ za „ ale też nie widzę problemu żeby taki plan 

łowiecki przedstawić na stronie internetowej określając nawet, w jakim to jest obszarze 

działań poszczególnych Kół Łowieckich.  

Mecenas Janusz Konkol - opracowanie takiego programu należy do jednostek gminy, które 

precyzują obowiązki i organizacje opieki nad zwierzętami. Gmina nie ma regulacji władczej 

w stosunku do Kół Łowieckich tym bardziej, że nie wiem czy obecnie, ale też są polowania 

indywidualne. Trudno w tym momencie poinformować, kogo kol wiek.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - ale te zbiorowe polowania są i taką informację warto 

zamieścić.  

Mecenas Janusz Konkol - należałoby się zwrócić do Kół łowieckich o przekazanie takich 

informacjo poprzez umieszczenie na stronie internetowej.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - przedmiotowa uchwała jest, co roku podejmowana. Ja 

deklaruje, że w przyszłorocznym programie jak będziemy przedstawiać projekt uchwały 

dopiszemy taki zapis o polowaniach.   Na obecną chwile Sekretarz wystąpi do Kół łowieckich 

o przedstawienie harmonogramu polowań i zamieścimy to na stronie internetowej.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał projekt uchwały w sprawie przedmiotowej wraz z autopoprawkami i oznajmił, że 

w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 13 radnych W wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego głosowało 13 radnych, 12 głosów „za”, 1 głos ‘’wstrzymuje się’’( 

Alicja Kozak) głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XV / 86 /2016 

 

Ad.6.8. W sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych 

i Gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie, do  

Postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - Z uwagi na zastrzeżenia prawne Wydziału Nadzoru 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego poprzednio podjęta uchwała w tej sprawie w dniu 4 

lutego 2016 r. musi utracić moc z uwagi na zastosowane w niej kryteria. Wejście w życie 
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uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków ponoszonych przez szkoły należące do 

Gminy, gdyż dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w klasach już istniejących, a 

w ślad za dziećmi Gmina uzyskuje subwencję oświatową Ministra. 

 

 

                                                                                                                        -Załącznik nr12- 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski, projekt 

uchwały w sprawie przedmiotowej został w całości przeanalizowany i komisja po 

naniesionych poprawkach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 5 radnych, 5 głosów „za”, głosy 

‘’wstrzymuje się’’ głosy „ przeciw”, nie wystąpiły ( sale obrad opuścili Piotr Lesiński i 

Anna Skotarek) 

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 ‘’wstrzymuje się’’ i głosy „ przeciw”, nie 

wystąpiły  

 

Uchwała otrzymała  

Nr XV / 87 /2016 

 

 

Ad.7. Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań oświatowych w Gminnym Zespole Szkół 

im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2014/2015 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - na ten temat odbyła się komisja Budżetu i 

Infrastruktury.   

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - ja dość obszernie referowałem 

to sprawozdanie, i jeżeli państwu to odpowiada to ja w małej pigułce przedstawię jeszcze raz 

to sprawozdanie. I o ile będą pytania to postaram się na nie odpowiedzieć.  

Dyrektor przedstawił sprawozdanie z zadań oświatowych w GZS omówił mocne strony 

szkoły w tym osiągnięcia sportowe, wyposażenie szkoły, kadrę stale podnoszącą swoje 

kwalifikacje, system opieki psychologiczno - pedagogicznej i materialnej w tym stypendium 

naukowe i sportowe oraz wypoczynek dzieci, system zajęć pozalekcyjnych, promocje, 

osiągnięcia szkoły. Przedstawił również problemy szkolne, na które mamy ograniczony 

wpływ min. jeden z problemów, o którym mówimy dotyczy migracji dzieci z terenu gminy do 

innych szkół.  I tak:  

Janowic Wielkich 29 uczniów 

Komarna 44 uczniów 

Radomierza 11 uczniów 

Miedzianki 1 uczeń 

Trzcińska 23 uczniów 

Z Mniszkowa wszystkie dzieci chodzą do szkoły w Janowicach Wielkich. 

Przedstawił również ile dzieci z poszczególnych miejscowości chodzi do szkoły w 

Janowicach Wielkich i tak: 

Janowic Wielkich 147 uczniów 

Komarna 47 uczniów 

Radomierza 34 uczniów 

z Miedzianki 4 uczniów 

Mniszkowa 10 uczniów 
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Przedstawił również priorytety do załatwienia, dydaktykę, badania wewnętrzne i zewnętrzne. 

Bardzo szczegółowo przedstawił osiągnięcia przedstawił wykresy, wyniki jak również 

sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych utworzonych przez GZS 

za I półrocze 2015 roku. Ponadto powiedział, że w roku szkolnym 2014/2015 w zespole szkół 

uczyło się 253 uczniów w 11 oddziałach. W szkole zatrudniono 25 nauczycieli wszyscy 

posiadają wykształcenie wyższe magisterskie - 22 nauczycieli lub wyższe zawodowe 3 

nauczycieli z tej liczby 10 nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego, 12 nauczycieli stopień nauczyciela mianowanego, 3 nauczycieli stopień 

nauczyciela stażysty, Jest to kadra stale podnosząca swoje kwalifikacje podejmująca nowe 

wyzwania w zakresie doskonalenia zawodowego. Podsumowując stwierdził, że udaje się 

dobrze realizować zadania oświatowe stawiane przed szkołą zarówno w sferze dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej jak również finansowej i zarządzeniami szkoły. Sukcesy 

uczniów, dot: egzaminów zewnętrznych i konkursów oraz osiągnięć sportowych dają powody 

do zadowolenia tak nauczycielom jak i uczniom i ich rodzicom. Powiedział również, że 

przyszły rok szkolny jest pod znakiem zapytania odnośnie klas pierwszych. Niedawno było 

spotkanie z rodzicami, którzy mogą podjąć decyzje o ponownym posłaniu dziecka do tej 

samej klasy. Zapis mówi o tym, że jeśli rodzic takiego dziecka, które poszło do szkoły, jako 

dziecko 6 letnie do 31 marca br. złoży do Dyrektora Szkoły wniosek o kontynuację nauki 

dziecka w tej samej klasie to Dyrektor działając wspólnie z radą pedagogiczną nie klasyfikuje 

takiego dziecka i nie wydaje mu świadectwa ukończenia danej klasy. Dziecko jest zapisane 

do tej samej klasy i może pójść do tej klasy pierwszej jakby bez śladu dokumentacji szkolnej.  

Ten arkusz, który miał założony on znika. Bo jeżeli dziecko powtarza klasę w tym 

normalnym rozumieniu z jakiś powodów to w dokumentacji szkolnej jest zapis, że dziecko 

nie zostało promowane.  Termin jest nieprzekraczalny do 31.03.br a na dzień dzisiejszy nie 

mam żadnego takiego wniosku jest grupa rodziców, którzy się zastanawiają czy podjąć taką 

decyzję. W drugiej klasie mam wrażenie, ze takiej decyzji na pewno nie będzie, ale w 

pierwszej klasie być może. Ustawodawca przewidział jeszcze takie rozwiązanie, że rodzic 

może podjąć decyzje nie tylko o kontynuacje w tej samej klasie, ale może zadecydować o 

powrocie do oddziału przedszkolnego. Takie rozwiązanie jest tez możliwe. Kolejny zapis jest 

taki, że w roku szkolnym 2016/2017 dzieci sześcioletnie mogą pójść do klasy pierwszej o ile 

rodzice będą sobie tego życzyli. Rodzic dziecka sześcioletniego może zapisać dziecko do 

szkoły, jeśli uczęszczało do przedszkola i zrealizowało roczne przygotowanie przedszkole 

będzie mogło pójść do szkoły. Ja na dzień dzisiejszy również państwu nie powiem, jako to 

jest grupa, ponieważ tak naprawdę to rodzice mogą taka decyzję podjąć w momencie 

rozpoczęcia roku szkolnego a zgodnie z prawem państwo wiedzą, że dyrektor opracowuje 

projekt organizacyjny szkoły do 30 kwietnia. Na ten moment na rok szkolny 2016/2017 mam 

2 dzieci w klasie pierwszej, które będą musiały pójść, jako siedmiolatki do szkoły.  Nastąpiła 

również zmiana odnośnie badania przyrostu wiedzy i umiejętności ucznia. Pierwotnie plan 

zakładał, że dziecko po każdym etapie edukacyjnym będzie pisało zewnętrzny sprawdzian, 

czyli szkoła będzie miała ograniczony wpływ dostanie narzędzie dydaktyczne i uczniowie to 

narzędzie wypełnią i ono trafi do odpowiedniej instytucji albo do komisji egzaminacyjnej i 

tan te prace zostaną sprawdzone.   Sprawdzian pisany był po kasie III, VI oraz po III klasie 

gimnazjum następnie matura taki był cykl badań gdzie była pełna informacja o umiejętności 

wiedzy dziecka.  Ten rocznik, który uczęszcza do klasy VI jest to ostatni rocznik, który 

będzie pisał jeszcze sprawdzian w tym roku. Jeśli zapisy te się niezmienną pierwszym 

egzaminem to będzie egzamin po gimnazjum o ile będzie istniał.  Fakt jest taki, że tworząc 

Gminny Zespół Szkół wykonano szereg działań prawnych podejmowana o ten twór tj: szkole 

nadano imię mamy sztandar szkoły itd. w momencie likwidacji gimnazjum to jakby cała ta 

konstrukcja upada. Bardzo szczegółowo omówił badania zewnętrzne i wewnętrzne gdzie 

powoływane są zespoły do przeprowadzenia badań i stwierdził, że uczniowie po opuszczeniu 

naszej placówki radzą sobie bardzo dobrze. Bardzo nas to cieszy a zarazem i martwi, bo jeśli 

chodzi o programy unijne szkoły, które są powyżej średniej wojewódzkiej to tam jest 
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określony dolny pułap i nie mogą te środki aplikować. Ja pisząc ten program związany z 

doposażeniem szkoły gimnazjum nie mogę ująć, ponieważ oni za dobrze napisali. Jest to 

paradoks, bo to faktycznie jest tylko dla uczniów słabszych. Przedstawił również problemy, z 

którymi spotykamy się, na co dzień a min. wyniki klasyfikacji rocznej w szkole podstawowej 

i gimnazjum liczbę uczniów z ocenami niedostatecznymi, frekwencję w roku szkolnym bez 

usprawiedliwienia. W celu zaspokojenia potrzeb wszystkich grup uczniów zarówno tych z 

problemami w nauce, jak również chcących rozwijać swoje talent i zainteresowania 

organizowane są w szkołach zajęcia specjalistyczne dla uczniów i nie mamy się, czego 

wstydzić. Wszystkie zajęcia przedstawione są państwu na stronie 27-28 sprawozdania. 

Większość tych zajęć realizowana jest w ramach godzin karcianych. Bardzo dużym zadaniem 

jest to opieka i wychowanie w szkole i tu jest niezbędne współdziałanie z rodzicami.  

Naprawdę duże podstawy dziecka kształtowane są w domu. Spora grupa dzieci przeklina 

zapewniam państwa, że żaden nauczyciel tego nie czyni Dzieci wynoszą to z domu. 

Przedstawił również współprace z wieloma instytucjami, które mogą w określonych 

dziedzinach mogą wpływać na rozwój dziecka. Omówił również inne zadania, które mają 

wpływ na dobo dziecka a min. wsparcie socjalne dzieci, zdrowa żywność, dożywianie w 

stołówce szkolnej gdzie dla niektórych jest to jedyny posiłek.  Pojawiają się działania 

odnośnie zagrożeń, z którymi nie mililiśmy do tej pory do czynienia. W tej chwili państwo 

wiecie, że również podejmowane są działania związane z ewentualnym zagrożeniem 

terroryzmem lub innymi rzeczami. Po spotkaniu z Policją zmierzamy do tego, że w pewnym 

momencie szkoły będą całkowicie zamknięte. Szkoły zatrudniają firmy ochroniarskie w jakiś 

sposób się zabezpieczają. Kolejnym projektem realizowanym w szkole było ”Doposażenie 

placu zabaw w sprzęt rekreacyjny” pozyskano 7000 zł i w jej ramach zainstalowano 

granitowy stół do tenisa oraz dwa stoły z 4 stanowiskami do gry w szachy.  Przedstawił 

również załącznik dotyczący współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2014/2015. 

Poza sukcesami dydaktycznymi związanymi z edukacją przy szkole funkcjonuje uczniowski 

Klub sportowy gdzie zrzesza dziewczęta. Mamy tu już spore sukcesy nasze dziewczęta na 

terenie dolnego śląska zdobyły pierwsze miejsce wygrywając z klubami dużych miast. Dwie 

dziewczynki poszły do szkoły sportowej w Świdnicy i tam trenują siatkówkę a jedna, jako 

talent została przejęta przez grupę młodzieżową i występuje we Wrocławiu. Trenerem klubu 

sportowego jest u nas p Piotr Lesiński gdzie uczennice tygodniowo 6 godzin trenują.  

Nadmienił również, że każdy z radnych posiada sprawozdanie z zadań oświatowych w GZS 

wobec tego w sprawach zawiłych bądź niezrozumiałych proszę o zadawanie pytań. 

 

                                                                                                                        Załącznik nr13  
Otwarcie dyskusji 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - czy jeśli tak to, kiedy szkoła planuje wprowadzenie 

wyników w dzienniku elektronicznym.  

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - żeby dziennik elektroniczny 

funkcjonował w takiej postaci jak powinien to każdy nauczyciel powinien mieć dostęp do 

przenośnego komputera żeby mógł na bieżąco wprowadzać wszystkie informacje, które są w 

dzienniku.  Ja na podstawie wymiany doświadczeń wiem, że to nie zdaje egzaminu, bo jest 

taka mieszana wersja nauczyciele się wprost buntują, że najpierw w formie papierowej a 

jeszcze dodatkowo prowadzą dziennik elektroniczny. Dyrektor ma dostęp do wszystkich 

danych niekoniecznie musi je tworzyć pozwala na liczenie średnich pozwala na statystyki 

różnego typu nie mniej jednak jedyną barierą są w tej chwili finanse. Stworzenie takiego 

systemu wymaga dużych nakładów finansowych. Firmy proponują nam sprzedaże wiązane, 

na które ja nie będę się godził, bo to jest niezgodne z prawem. O tym decydują rodzice ja z 

nimi rozmawiałem, jeśli tylko będzie szansa na środki to ja nie widzę problemów. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - ja dawno temu były te rozmowy z rodzicami. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - w ubiegłym roku 

rozmawialiśmy z na ten temat na radzie rodziców. Co roku pojawiają się firmy oferują 
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gotowe rozwiązania? Dziennik elektroniczny to nie tylko sam komputer tam są 

oprogramowania to są licencje, za które też trzeba zapłacić.  

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski - może można byłoby rozglądnąć się za inną formą 

finansowania np.: leasing lub jakaś inna forma. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - z tych ofert, które składano mi 

osobiście, czyli wersja wiązana szkoła będzie w czymś uczestniczyła to nie może tak być, że 

dyrektor otrzyma tablety a w zamian tego dzieci ubezpieczy w firmie ubezpieczeniowej.  Do 

tej pory nikt nam nie zaproponował, że nam ktoś coś wynajmie. Jedyne propozycje, jakie 

dostałem to tylko dwie firmy prosperujące na rynku, które mają sprawdzone już w innych 

szkołach tego typu rozwiązanie gdzie cena będzie niższa, ale w zamian za uczestnictwo 

szkoły.       

Wójt Gminy Kamil Kowalski - każdą formę finansowania można znaleźć. Jeżeli miałbym 

szukać 40 tys.zł to najpierw kupię szafki dzieciom gdzie mogliby chować swoje podręczniki 

ubranka i buty na zmianę na wf. itd. Panie radny szanując głosu i pytania mieszkańców to 

powiem wprost ja jestem osobą, która z racji pełnionej funkcji dosyć często bywam w szkole, 

ale jestem osobą, która sobie nie pozwala na to, że raz na kwartał o ile są zebrania nie być na 

zebraniu i spotkać się z nauczycielami w szkole. Z przerażeniem dostrzegam, że rodzice nie 

są zainteresowani losem dzieci w szkole. Jeżeli będę miał finanse to po pierwsze zakup szafek 

po drugie, jeżeli będę miał wprowadzić dziennik elektroniczny to nasza szkoła i nasza 

młodzież ma dużo innych większych potrzeby, które musimy zrealizować, na które od dawna 

finansów nie mamy.  Jak kol wiek byłbym za dziennikiem elektronicznym uważam jeszcze, 

że w przypadku tych problemów i potrzeb naszej szkoły dać z siebie, jako rodzice więcej 

zaangażowania i tych konieczności spotkania się twarzą w twarz z wychowawcą, 

nauczycielami? Jestem przekonany, ze, jeżeli wprowadzimy dziennik elektroniczny to liczba 

osób drastycznie zmaleje. Od zawsze dyrektor mówi i ja często wracam do tego, że 

wychowanie dziecka to jest kontakt rodzica z dzieckiem ze szkołą z wychowawcą z 

nauczycielem środowiskiem. Ja nie jestem negatywny za nim miałbym wydatkować te 

pieniądze chciałbym żeby pan radny również powiedział moją stronę mieszkańcom, na co 

najpierw będę uważał wydać te pieniądze. Uważam, że wprowadzenie dziennika 

elektronicznego jest to podbudowanie lenistwa rodziców.  

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - częsty kontakt z rodzicem 

twarzą w twarz jest równie ważny jak wysłana informacja do niego. Patrząc w tej chwili gdzie 

nie ma jeszcze dziennika elektronicznego obawiam się, że na zebranie rodziców w szkole 

nawet 20% nie przyjdzie. Część rodziców nie reaguje na moje administracyjne wezwania do 

szkoły. Wiem, że dla rodzica takie informacje byłyby ważne, ale uważam też, że to nie jest 

priorytet.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - chciałabym nawiązać do tej sytuacji, 

która przedstawiłam na komisji o psie.     

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - sytuacja była bardzo 

prozaiczna. Nikt pieskiem nie handlował. Do jednej z nauczycielek zadzwoniła właścicielka 

małego rasowego pieska, że ma i odda w dobre ręce za darmo. Faktycznie powiedziała 

dzieciom, że za darmo jest piesek do oddania. Dzieci być może przekazały nie do końca 

komunikat o oddaniu pieska. Nazajutrz ta Pani odzwoniła, że sprawa jest nieaktualna piesek 

znalazł już nowego właściciela.  

Radny Dariusz Podkański - Panie dyrektorze mówił pan, że jest 2 dzieci do pierwszej klasy 

i była rozmowy z rodzicami z 5-6 latek. Co będzie, jeśli ci rodzice się nie zgodzą i jako może 

być najmniejsza ilość dzieci żeby utworzyć pierwszą klasę?  

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - państwo słyszą też w mediach, 

różnego typu działania, jakie są podejmowane w kwestii naboru dzieci do pierwszych klas. 

Faktycznie może tak się zdarzyć gdyby nie było dzieci tych odroczonych, które pozwala z 

mocy prawa, ale żaden rodzic nie zgadza się o ponowne pójście dziecka do szkoły.  

Minimalna liczba nie jest określona natomiast jest określona maksymalna liczba uczniów w 



str. 21 

 

klasie. My ze swej strony zrobiliśmy wszystko zorganizowaliśmy zebranie 1 marca br. Tłumu 

nie było. Ja ubolewam na tym i nie rozumie rodziców, których dziecko występuję w szkole 

one rozgląda się za rodzicami. Natomiast rodzice nie dostrzegają najgorszych rzeczy 

specjalnie z ciągam psychologa gdzie można zadać pytanie porozmawiać. Rodzice albo nie 

maja czasu albo uważają, że to nie jest ważne.  Najczęściej przychodzić ci rodzice, którzy nie 

powinni się zastanawiać. Ale nikogo do niczego nie można przymusić. Zapis jest jasny 

wniosek składa rodzic. Ten rok jest wyjątkowy.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - pamiętajcie, że zgodnie z przepisem prawa i w świetle 

prawa funkcjonują w naszym kraju oddziały łączące. Jeżeli ja będę miał wydatkować cały etat 

całemu na stworzenie cztero osobowego oddziału to ja będę musiał się tutaj zastanawiać na 

tym czymś
  

 takim, bo nie będzie nas stać otwierać oddział. Drodzy państwo w naszym 

powiecie funkcjonują w dniu dzisiejszym takie szkoły, które mają oddziały łączone i 

Wójtowie i Burmistrzowie prowadzą takie szkoły i bardzo poważnie się zastanawiają dalej na 

kontynuowanie tego typu rozwiązań, bo wszystko jest fajnie niby zmiana jest wrzucono nam 

nowe rozwiązania, ale Panie Dyrektorze jak by nie patrzeć jestem daleki, ale już dzisiaj 

mówię, że ja też zdrowo rozsądkowo podchodząc do finansowania szkoły też muszę brać 

takie rzeczy pod uwagę tez dopytuje koleżanek i kolegów z przerażeniem jak wy to 

ogarniacie.  Mówiłem wysokiej radzie, jakie są możliwości i co zgodnie z przepisami prawa, 

jakie rozwiązania mogą być wdrażane. Ja nawet nie chce myśleć, jakie będziemy musieli 

ewentualnie takie rozwiązania tłumaczyć. Natomiast będąc odpowiedzialną osobą muszę 

takie rzeczy również rozważać mieć taką świadomość i dziś już wysokiej radzie 

uświadamiam. 

Radna Anna Skotarek - chciałabym się odnieść do tego ewentualnego planowania.  O ile 

pięcioro rodziców zdecyduje się pozostawienie w klasie pierwszej i ta piątka gdzie pójdzie 

ewentualnie.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja bym nie chciał żebyśmy teraz rozmawiali o hipotezach 

gdzie i jak miałbym dołączać w tej chwili nie mam zielonego pojęcia.    

Radna Anna Skotarek - jest zgoda rodzica, że zostawiają dziecko jeszcze raz w pierwszej 

klasie i wyjdzie na to, że i tak będą musiały pójść do drugiej klasy. 

  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - nie do drugiej klasy tylko do klasy łączonej. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - faktycznie w przepisach 

oświatowych przewiduje się łączenie klas. Ja też w swojej karierze wprowadziłem łączenie 

klas w Trzcińsku, Radomierzu i Komarnie, jeśli to były klasy mało liczne, np.: w pierwszej 

klasie był dwójka w drugiej klasie była piątka to w tedy takie rozwiązanie stosowano. Z tego, 

co pamiętam to nie dotyczyło to pierwszych klas. Łączyło się starsze klasy. Ja wierzę w to 

mocno i tutaj również po rozmowie z Panią Dyrektor Przedszkola, że jest grupa rodziców 

zarówno po jednej stronie i jak po drugiej stronie, którzy są zainteresowani i wierzę w to, że 

pomimo mocno, ze jest wielka szansa dla tych dzieci, że powstanie mniej liczny oddział 15 

osobowy. W tej chwili w jednym oddziale jest 24 a w drugim oddziale 25 dzieci. Wszystko 

jest możliwe, ale ja Panie Wójcie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji żeby klasy połączone z 

piątką pierwszoklasistów       

Wójt Gminy Kamil Kowalski - drodzy państwo założenie jest takie i robimy wszystko żeby 

sensownie w miarę finansowo odrobinę się ratować. Powiem państwu, że na ten temat jeszcze 

nie rozmawialiśmy, ale póki, co chciałbym żebyście mieli taką świadomość, że takie 

rozwiązania funkcjonują. Wydaje mi się jak to na spokojnie wszystko przeanalizowałem, że 

kto, jak kto ale rodzice mogą teraz w tym roczniku 2016/2017 puścić do pierwszej klasy to 

powinni zrobić to gromadnie. Powiem, dlaczego ich pociechy później nie będą miały 

najmniejszego problemu dostać się do najlepszych szkół średnich nie będą miały problemu 

dostania się na najlepsze uczenie, bo to będzie najważniejszy rocznik. O te dzieci szkoły i 

uczenie będą się biły po to żeby się też utrzymać.   
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Radna Anna Skotarek - ja to rozumie i na pewno zostawię swoje dziecko jeszcze raz w 

pierwszej klasie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - wraz z Dyrektorem będziemy robić wszystko żeby nasze 

dzieci nie ucierpiały żeby miały lepsze możliwe metody kształcenia. Dobro dziecka jest dla 

nas najważniejszy. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - ja jestem optymistą i mocno 

wierzę, że będzie jedna pierwsza klasa funkcjonowała.  

Radny Dariusz Podkański - ja tak zrozumiałem, że sześciolatki idąc do pierwszej klasy 

zostają jeszcze rok.  

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Mirosław Wiśniewski - nie sześciolatki są już w 

pierwszej klasie i drugiej i ich rodzice mogą podjąć decyzję o ponownej realizacji tej samej 

klasy. Natomiast rodzice sześciolatków, które są w tej chwili i realizują roczne przygotowanie 

przedszkolne mogą zadecydować o tak zwanym wcześniejszym pójściem do szkoły. W 

pierwszej klasie mogą teraz być dzieci, które kontynuują naukę ponownie oraz te dzieci, które 

przyszły z przedszkola. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - wrzesień - październik zapowiadają się ciekawie chociażby 

z uwagi na wdrażanie kolejnych zmian w szkolnictwie. Jak już wspominałem zawsze dobro 

dzieciaków jest najważniejsza i dążymy do tego żeby te dzieciaki miały najlepsze możliwe 

warunki dokształcenia się?   

 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - podziękował za wszelkie cenne 

wyjaśnienia. 

  

Przerwa  14;30 - 14;45  

 

Ad. 8.   Interpelacje odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz przypominam radnym o wyraźnym 

zaznaczeniu czy jest to wniosek czy interpolacja. 

 Radny Dariusz Podkański – mam 3 zapytania, ale najpierw odnośnie swoich słów, które 

powiedziałem do pana Wójta chciałem go przeprosić zagalopowałem się trochę także 

przepraszam. Panie Wójcie mówił pan o tej naszej przychodni, kiedy oni planują otwarcia. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - termin zapisany aktem notarialnym mają do końca tego 

roku.. Podczas rozmów z panią Prezes powiedziała, że chciałaby i robią wszystko żeby do 

końca wakacji przeprowadzić do nowego budynku.  Natomiast zaznaczyła, że wykonują 

wszystko z własnych środków nie mają żadnego dofinansowania a wszystko wskazuje na to, 

że do końca wakacji będą się przeprowadzać.  Rozmawialiśmy też o tym czy ja mogę wysłać 

tam rzeczoznawcę do tej przechodni żeby wykonać przedsprzedażnego tego opisu tego 

budynku i zobaczyć, jakie jest zainteresowanie na rynku tego typu obiektu. 

Radny Dariusz Podkański - drugi pytanie to, kiedy planujemy akcję wywozu rzeczy 

wielkogabarytowych. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – ostatnia umowa jest zakończona a w nowej jeszcze nie 

rozmawiałem z Simeko natomiast, jeżeli jest zapotrzebowanie to w tym miesiącu 

zaplanujemy. Jesteśmy świeżo po podpisaniu umów wszystkie zagadnienia informacje 

związane z wywozem śmieci będą zamieszczone w Informatorze janowickim. Pani, która 

przejęła tematy śmieciowe bardziej teraz była skoncentrowana na wyliczeniach, deklaracjach 

i nie ukrywam, że temat gabarytów poszedł w odstawkę, ale nad wywozem gabarytów 

popracujemy i weźmiemy pod uwagę. 

Radny Jędrzej Wasiak – Poniatowski – odnośnie wywozu wielko gabarytów to żeby z 

odpowiednim wyprzedzeniem było zakomunikowane żeby to nie było z tygodnia na tydzień, 
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bo to jest specyficzna akcja tak żeby ludzie się przygotowali np.: meble czy też większe 

przedmioty. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - rozumując wypowiedź pozwolę panie radny, że nie 

przypominam sobie żeby był termin krótszy niż dwu tygodniowy dotychczasowych akcjach 

wywozu wielkogabarytowych i też nie przewiduje żebyśmy to zrobili z dnia na dzień, bo w 

pełni to rozumie. Zawsze staraliśmy się powiadomić mieszkańców z dwu tygodniowym 

wyprzedzeniem. Zawiadomienia były wywieszane na tablicach ogłoszeń jak również na 

naszej stronie internetowej. 

Radna Sylwia Przedwojewska – mam takie pytanie jakiś czas temu był czyszczony rów 

przy posesji pana Poleszki i zanieczyszczenia te pozostały na placu zabaw. Mam pytanie, 

kiedy to zostanie uprzątnięte rozplantowane. Myśmy ten plac wyczyściliśmy przed festynem.   

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Pani radna proszę być spokojnym przy najbliższych 

wiosennych nadarzających się sytuacjach pogodowych będzie jechał ciągnik na Komarno 

pracownicy wiedzą, że tam leży ta ziemia i trzeba ja sensownie rozplantować. Na pewno 

uprzątniemy przed dobrą nadchodzącą wiosną.   

Radna Sylwia Przedwojewska – chciałabym jeszcze przypomnieć o zabezpieczenie studni 

przy kościele. Uważam, że należałoby ją ogrodzić. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - rozmawialiśmy już o tym. 

Radny Piotr Gołębski - ja mam takie pytanie odnośnie organizacji Urzędu teraz po 

zakończeniu umowy jednego pracownika te obowiązki mówił pan, że rozdzielone są na trzech 

innych pracowników jak to będzie normalnie dokładnie wyglądać z podziałem tych 

obowiązków. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - jak będzie dokładnie to pojawi się w regulaminie 

organizacyjnym urzędu. Trzy miesiące temu postało stanowisko pomocy administracyjnej i 

między te stanowiska postaramy się to podzielić. Natomiast pracownicy sami między sobą też 

domówili się i doprecyzowali, kto się, w czym dobrze czuje, kto co chętnie przejmie. Czy 

będzie to zmiana całości schematu organizacyjnego czy tylko kosmetyczne nazwy stanowisk i 

zakres obowiązków to nie wiem, ale musimy na spokojnie poukładać? Dałem wolna rękę 

pracownikom i muszą się doprecyzować. 

Radna Anna Skotarek - czy coś wiadomo odnośnie barierki przy strumyku Komar koło 

posesji 43 w Komarnie i posprzątanie tych części samochodu, które leżą rok czasu. 

Czy niemożna byłoby pogonić trochę tego pana? Druga sprawa to dotyczy uliczki w stronę 

leśniczówki mieszkańcy pytają czy jest przewidywane oświetlenie czy lampy solarne. Tam 

jest jedna lampa na początku, ale czy tam dalej jest przewidywane. Jeszcze mam jedna sprawę 

pani Zajączkowska nr domu 33 a pyta się czy ewentualnie można by było te drogę gminną nr 

305 zasypać dziury, utwardzić żeby można przejechać samochodem bezpiecznie.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – odnośnie barierki to dotyczy drogi powiatowej. Pisaliśmy 

już w tej sprawie i będziemy dalej pisać i zgłosimy to po raz kolejny. Odnośnie lamp to wy 

wiecie, jaka jest kolejka realizujemy po kolei. Prosiłbym żeby to zgłoszone było pisemnie 

żeby to zgłoszenie do rachunku zdarzeń dołączyć. Powiem tak, że kiedyś tak, ale w tym roku 

nie, bo w rachunku zdarzeń możemy zakupić około 6 lub 8 lamp i jest dużo miejsc 

czekających dosyć dłużej. Proszę powiedzieć żeby spokojnie oczekiwali i tak mają 

mieszkańcy tego odcinka naszej gminy dużo więcej niż wielu innych, którzy chociaż 

 Czekają na kanalizację i wodociągi czy drogę asfaltową.  Odnośnie drogi gminnej to nie 

umie w tej chwili odpowiedzieć przejadę się i skontroluję. 

Radny Piotr Gołębski - jak już jesteśmy w temacie dróg to czy byłaby możliwość żeby 

Urząd Gminy wystosował pismo do energetyki czy do wykonawcy, bo na ulicy Spacerowej 

był kładziony kabel z prądem i ta ulica jest teraz w fatalnym stanie przekopali drogę położyli 

kabel i tak to zostało. Przymusić firmę do przywrócenia drogi do poprzedniego stanu. 

Radny Piotr Lesiński - ja tak króciutko nie widziałem ogłoszeń o sesji na tablicach ogłoszeń. 

Druga rzecz to chciałem poruszyć sprawę tunelu, bo od jutra jest zamknięty przejazd. Ja 

próbowałem wczoraj sprawdziłem przejście pod tunelem, bo przecież cała szkoła i dzieci 
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będą szły również nie ma wody natomiast wyjście od strony Sportowej dzisiaj rzucono płyty 

betonowe rury plastikowe izolacje tam stoi sprzęt tam jest problem makabryczny z wyjściem i 

wejściem od strony Sportowej tam jest mnóstwo błota.    

Wójt Gminy Kamil Kowalski - trzeba to przetrwać. My jeszcze przez najbliższe trzy – 

cztery tygodnie będziemy ten kawałek poruszali się po nawierzchni z tłucznia z klińca przy 

torach kolejowych proszę też i apeluje o zdrowy rozsądek. Mamy podpisane porozumienie 

niestety nie z PKP, bo PKP jest ubezwłasnowolnione dokumentnie, jeżeli chodzi, o jaka kol 

wiek decyzyjność. Natomiast podpisaliśmy porozumienie z wykonawca, który ma nam 

zniwelować hopki na drodze powiatowej, bo powiat nic sobie z tego nie robi i to, że będą 

załatane dziury na ulicy Kolejowej w kierunku na przejazd na wiadukt kolejowy. Musimy to 

wszystko przeczekać.  

Radny Piotr Lesiński - trzecia sprawa to zwracałem się na komisji budżetowej do pana 

Przewodniczącego i również zwracam się do Pana Przewodniczącego Rady Gminy z prośbą o 

organizowanie sesji, jeśli dałoby radę rotacyjnie, jeśli chodzi o dni tygodnia, bo na razie sesje 

odbywają się tylko w czwartki. Gdyby się zmieniały te dni to przynajmniej raz na pół roku 

byłaby w tym samym dniu. Dzisiaj dziewczynka z III gimnazjum powiedziała mi, po co pan 

został radnym jak przepadają nam lekcje w czwartek.  Taka jest moja prośba. 

Radny Dariusz Podkański – jestem za tym.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak - miałam okazje wysłuchać tą prośbę już 

na KB i przemyślałam to, że kij ma dwa końce, bo zależy, kto ma, jaką pracę. Moja praca jest 

praca elastyczną i ja muszę sobie planować pewne rzecz wcześniej. Ja, jeżeli wiem, że sesje 

są w czwartki to nie planuje nic na ten dzień. Ja na pięć dni dowiem się wcześniej, że sesja 

jest w wtorek to jednak w moim przypadku ja nie będę mogła uczestniczyć w posiedzeniu 

sesji. Znalezienie złotego środka jest bardzo trudny.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - to, że nie jest to takie proste to i zapewne 

pan Wójt i pan Sekretarz powiedzą wam jak ja zawsze cisnę z terminami pisania projektów 

uchwał żeby te projekty były gotowe. 

Radny Piotr Lesiński – ja nie mam takiej opcji żebym zaplanował sobie inaczej pracę. Czy 

nie można zrobić sesje w piątek?· 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - w piątek być może tak, ale potem jest 

kwestia wysłania tych dokumentów do Wojewody. Tak to jest problem jak ludzie, którzy 

pracują w firmach prywatnych i jeżeli jest komisja w jeden dzień np.: wtorek a sesja w 

czwartek to nie zawsze mogą być obecni w tych dniach. Dla mnie optymalną wersją jest to, że 

komisja jest w tygodniu poprzedzającym potem sesja, bo zawsze tego czasy więcej, ale w 

tedy praktycznie nie ma możliwości przygotowania uchwał. Kończyłoby się to tym, że na 

komisji byłyby projekty uchwał a na sesji mielibyśmy ze trzy w rzutki uchwał, których by na 

komisji nie było albo same z autopoprawką. To też jest problem naprawdę do tej pory będę 

stał na stanowisku, jeżeli ktoś decydował się być radnym to musiał mieć świadomy tego, że w 

pracy zawodowej gdzieś tam pewnie będzie iskrzyło i będą problemy. 

Radny Piotr Lesiński – panie Przewodniczący powiem panu tak kandydując na radnego 

nigdy nie zdawałem sobie w życiu sprawy, że sesje będą odbywać się tak wcześniej. A to 

gdybanie, że w jednym i tym samym dniu w życiu nie przypuszczałem. Jest wiele miast i 

gmin sesje odbywają się rotacyjnie w różnych godzinach. My zaczynamy najwcześniej nawet 

Rada Powiatu odbywa się po godz. 12:00.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja z ramienia Urzędu przyjmuje i zobliguje pana Sekretarza 

do ustalenia z Przewodniczącym odnośnie terminu, jeżeli to będzie na spokojnie zrobić to tak 

żeby spróbować zwołać sesje na inny dzień.  Ja dołożę wszelkich starań żeby to przełożyć 

natomiast jak państwo to odbierzecie to też jest decyzja państwa radnych i pana 

Przewodniczącego, który organizuje pracę Rady Gminy i bezwzględnie do tego będę się 

dostosowywać. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski – trochę się zgodzę z radną Alicją, że faktycznie w 

dużej mierze zależy od tego, kto jak ma pracę zorganizowaną. Ja pracując na uczelni staram 
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się tak poukładać zajęcia dydaktyczne żeby te czwartki mieć wolne. Mam ten komfort, że 

mogę w jakimś zakresie mam manewr na początku semestru. Natomiast gdyby to było w 

rotacyjnej formie, że co sesja w innym dniu to sobie nie wyobrażam, bo burzy cały porządek 

naprawdę układu. Może ustalenie na pół roku jakiegoś dnia z wyprzedzeniem może dałoby 

się jeszcze pogodzić, ale nie także, co sesja w inny dzień to rozbija nie tylko mi pracę, ale 

podejrzewam, że to, co mówił Przewodniczący, że rzeczywiście mogą być zgrzyty, bo tu 

dzień po dniu lub jeden po drugim wziąć wolne. Ja staram się robić tak żeby nie brać wolnego 

w pracy, ponieważ nie mam takiej technicznej możliwości w zasadzie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – zauważcie państwo, że staramy się na sesje przygotowywać 

pakiet uchwał i ta wasza praca społeczna jest syta, bo sesja zazwyczaj trwa minimum 6 

godzin to są inne sesje niż w powiecie. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – pewne uchwały powstają wcześniej i 

można byłoby to rozbić ten program na dwie sesje, ale pytanie czy tak ludzie, którzy pracują 

dostana wolne żeby w miesiącu zwolnić się 4 razy w miesiąc dwa razy na komisje i dwa razy 

na sesję na pewno będzie problem. Drugie pytanie to tak typowo budżetowe, bo trzeba byłoby 

zapisać razy dwa, bo jak by nie patrzyć za posiedzenia idą pieniądze i to też kolejna rzecz. 

Naprawdę nie raz mi nie jest fajnie, bo jak widzi mnie pan Sekretarz lub pan Skarbnik gdzie 

pytam czy zmiana w budżecie jest już gotowa to najchętniej zamknęli by drzwi i nie otwierali 

żeby zdążyć na sesję żeby to wszystko było w terminie są takie uchwały gdzie przedłożone są 

wcześniej i nie ma problemu natomiast połowa uchwał są takie, że tworzona jest przed 

terminem sesji. Dla mnie nie jest wyjściem, żeby zwoływać sesję na podjecie trzech uchwał. 

Od wielu lat te sesje są tak układane, żebyśmy przyjechali i popracowali raz a dobrze. Jest 

podstawa do urlopowania, ale pracodawca prywatny powie albo praca albo praca w radzie. To 

jest naprawdę nie takie proste panie Piotrze, bo każdy ma problemy z tym związane. Ja też z 

swoim szefem negocjuje każdy wyjazd na sesję i to tez nie jest takie proste dla nikogo 

naprawdę. 

Radny Piotr Lesiński - namawiając i po rozmowach i kandydując nie zdawałem sobie 

sprawy, że to tak będzie to wyglądało i jeżeli nie będę w stanie pogodzić to zrezygnuje 

ewentualnie z radnego, bo być a nie być to też jest bezsensu blokować miejsce komuś i nie 

uczestniczyć w posiedzeniach. Przemyślę 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - interpelacja w związku z tym, że 

TAURON wprowadził tą opłatę za podwieszenie kabla na słupach gdzie kable wiszą a lamp 

nie ma bardzo bym prosił, aby powstał naprawdę taki wykaz tych miejsc gdzie kable wiszą, 

za które teraz płacić będziemy a gdzie możliwość będzie techniczna zamontowania chociażby 

samej oprawy. Bo chodzi mi tu o to gdzie będzie można doświetlić ewentualnie gminę 

kupując samą oprawę a nie cała lampę, bo to będzie dużo taniej a pewnie mieszkańcy będą 

zadowoleni, że ta lampa w końcu tam zawisła w tych rejonach. 

Radny Jędrzej Wasiak Poniatowski – nawiązując do tematu lamp prosiłem kiedyś pana 

Skarbnika żeby dokonał analizy czy w te ledowe oprawy można byłoby wejść nawet w 

kontekście montowanych na nowo uzupełniając oświetlenie. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – ostatnio odbyłem rozmowę, bo w Jeleniej Górze jest 

firma, która robi lampy ledowe dostaliśmy dwie lampy nieodpłatnie do podwieszenia jak one 

się sprawują w warunkach drogowych.    

Wójt Gminy Kamil Kowalski – jedną lampa zawiśnie przy Urzędzie w miarę bezpiecznych 

miejscach gdzie będziemy na to mogli popatrzeć a drugą na oczyszczalni ścieków, ponieważ 

są tam najstarsze oprawy żrące prąd. Pamiętamy o wszystkim i będziemy chcieli alternatywą 

tych oświetleń, ledowych które sprawdzają się bardzo fajnie i krok po kroku realizujemy. Ja 

dołożę wszelkich starań i osobiście razem z pracownikiem przejechał i zrobił taka analizę, bo 

sam na to chętnie spojrzę. 

 

Ad.9.sprawy różne 
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Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz zwrócił się do sołtysów i mieszkańca 

gminy o zadawanie pytań. 

Pytań i uwag nie stwierdzono 

 

Ad. 10.Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – dostaliście państwo radni wraz z 

dokumentami także druki oświadczeń majątkowych do uzupełnienia. Termin do złożenia to 

30.04.br trzeba je złożyć w biurze Rady Gminy. 

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz w Janowicach Wielkich zapytał, czy ktoś z 

radnych chciałby wnieść poprawki do protokołu z XIV sesji Rady Gminy, który jest dostępny 

na BIP oraz w biurze Rady Gminy. 

Nie stwierdzono. 

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich. W czasie 

głosowania na sali obrad obecnych było 12 radnych. W wyniku przeprowadzenia głosowania 

„za” przyjęciem protokołu było 12 głosów, głosy „przeciw”, i głos wstrzymujący nie 

wystąpiły.( Radny Dariusz Podkański opuścił sale obrad) 

Protokół z XIV sesji Rady Gminy został przyjęty. 

 

Ad.12 

Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -zakres tematyczny porządku obrad został 

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

Przewodniczący Rady gminy o 15: 30 dokonał zamknięcia XV sesji Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w 

obradach.  Nadmienił również, że o ile nie będzie sesji przed świętami to w imieniu własnym 

z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy wszystkim obecnym jak również mieszkańcom 

składam najserdeczniejsze życzenia, dużo radości, bliskości rodziny i grona życzliwych 

przyjaciół. 

 

 

 

Protokołowała                                                                         Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                            Przewodniczący 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. 
 


