
                                                            PROTOKÓŁ Nr XXIV/2017 

z sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 26 stycznia 2017 ( czwartek) 

godz. 1000 

 

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

Wielkich ul. Kolejowa 2a , pod przewodnictwem Pawła Pawłowicza - Przewodniczącego 

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

11 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 XXIV sesję Rady Gminy Janowice 

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

zaproszonych gości, Wójta Gminy Janowic Wielkich Pana Kamila Kowalskiego, Skarbnika 

Gminy Pana Roberta Gudowskiego, Mecenasa Janusza Konkola, Pana Sekretarza Gminy 

Miłosza Kamińskiego Sołtysa wsi Mniszkowa Panią Jolantę Sudak Sołtysa wsi Miedzianki 

Pana Andrzeja Brudzińskiego.                                                                                                                           

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 XXIV 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 o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o podjętych uchwałach na XXIII sesji Rady Gminy. 

6.Podjęcie uchwał: 

   6.1 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/108/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie  

         z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie pomnika przyrody – ALEJA JARZĄBA  

         SZWEDZKIEGO, ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich (dz. nr 690/2) 

   6.2 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Janowicach  

         Wielkich, prowadzone przez Gminę Janowice Wielkie 

   6.3 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Janowice Wielkie z realizacji  

         programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz  

         innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 

   6.4 w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Janowice  

         Wielkie na lata 2016-2025 ”  

   6.5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2016 

   6.6 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   

         odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie  

   6.7 w sprawie dopłaty do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków  

         wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  

         ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie, zatwierdzonych uchwałą Nr …/../ 2017  

         Rady Gminy w Janowicach Wielkich    

   6.8 w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach  

         Wielkich  

   6.9 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok      

7.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2016 roku   

8.Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania 

Radnych. 

9.Sprawy różne 



10. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  

11.Przyjęcie protokołów z XXIII sesji Rady Gminy. 

12.Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - - zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś 

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

że 22 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalnej, 

na którym to omawiano i analizowano przedmiotowe uchwały. 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński - prosiłbym o rozrzedzenie porządku dzisiejszych 

obrad o pkt.6.10 odnośnie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/117/2016 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2017- 2025. Uchwała ta 

dotyczy przedsięwzięcia w charakterze finansowym do realizacji kanalizacji sanitarnej wsi 

Janowice Wielkie. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - 16 stycznia popołudniu dostaliśmy oficjalne 

potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego o dostaniu dofinansowania i konieczności złożenia 

dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Jednym, z tych 

załączników jest min. wieloletnia prognoza finansowa, która ujmuje te zadanie jak i też w WPF 

jest zaciągniecie w 2018 r. kredytu na kwot 4 022 072, 00 zł i przesuniecie raty kredytu 200 

tys. zł długoterminowego do 2019r. i lata kolejne. Po uchwaleniu nowej uchwały WPF zostanie 

przekazana do RIO celem zaopiniowania. Powiem, ze jest to dokument niezbędny do 

podpisania wniosku o dofinansowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – śledziłem losy tego naszego wniosku i 

powiem, że uchwała o przyznaniu dotacji była już 22 grudnia 2016r. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - dla mnie liczy się termin oficjalny dla przedłożenia 

dokumentów Urząd Marszałkowski jak rozpatrywał tak długo to termin do zdecydowania się 

jest krótki. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – temat ten chciałem poruszać przy taryfach 

na wodę. Na sesji w listopadzie bardzo mocno prosiłem, że jeżeli będzie, co kol wiek będzie 

dotyczyło tej inwestycji kanalizacji Janowic i kiedy będziemy się do tego ostro zabierać 

prosiłem Pana Wójta żeby się spotkać lub zwołać sesje nadzwyczajną żebyśmy jak najszerzej 

poznali ten temat. Na wstępie powiedział Pan, że opinia RIO jest niezbędna. Na ostatniej sesji 

w ostatniej chwili dał nam Pan w rzutkę na tak poważny temat bardzo żałuję, że to w taki 

sposób. Powiem, że WPF jest to bardzo ważna rzecz i zaraz przegłosujemy ten wniosek. 

Natomiast ja już mówię, że wstrzymam się od głosu, bo nie jestem w stanie tak na szybko 

ogarnąć WPF jak również wzięcie tego kredytu. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Panie Przewodniczący ma jak najbardziej prawo do podejścia 

do tego tematu. Rozumie to gdybyście dzisiaj państwo usłyszeli, o jakie wartości, o jakie 

pieniądze i czego to dotyczy, ale szanowni państwo nie słyszycie tego tematu od dzisiaj ani od 

wczoraj, lecz od bardzo dawna z tym tematem jesteście zapoznawani. Ja dowiedziałem się, że 

nie formalnie dostaliśmy   9.01.br od przedstawicielki z ZIT jeleniogórskiego.9.01.br 

sprawdziliśmy na stronie a 17.01 przyszedł temat oficjalny. My, jako Urząd też mamy bardzo 

mało czasu żeby się zastanowić i nad tym pochylić. Wydaje mi się wysoka rado, że nad dużo 

trudniejszymi rzeczami nieprzygotowanymi wielokrotnie było obradowane i rozmawialiśmy o 

tym a tutaj są 4-6 stron w oparciu już znaną wiedzę i w oparciu o konsultacje z RIO w oparciu 

o program księgowy ”bestia”. Jest to tak albo odkładamy to na kolejne trzy dni i zwołujemy 

sesję nadzwyczajną albo obradujemy dzisiaj jak to zrobiła komisji budżetowa. Ja z uwagi na 

tematy związane z pozyskiwaniem środków i z terminami rozliczaniem się z Urzędem 

Marszałkowskim i z całością procedury, którą musimy przeprowadzić trzeba ostrym galopem 

się do tego przygotować i wszystko przepracować. Skarbnik poświęcił bardzo dużo czasu żeby 



to przygotować omawialiśmy to wspólnie. Przedstawiony dzisiaj projekt WPF jest projekt, 

który się nie zmieni. Jaką rada podejmie dzisiaj decyzję to za chwilę się dowiemy? Ja proszę 

abyście państwo rozumie, że trudny i odpowiedzialny w całości udostępnili możliwość 

przedstawienia dzisiaj projektu uchwały WPF. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- ja wiem, że projekt uchwały się nie 

zmieni, ale radni lepiej się przygotują do zadawania pytań w sprawach niezrozumiałych.  W 

związku z tym, że jest to wniosek to wymaga to od podstawowego składu rady bezwzględna 

ilość głosów. W tym wypadku pytam, kto jest za włączenie tego projektu uchwały do 

dzisiejszego programu zechce podnieść rękę.  

Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 11 radnych, 7 głosów „za” 4 głosy 

‘’wstrzymuje się’’ ( radna Alicja Kozak Halota, radna Anna Skotarek radny Piotr Gołębski 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz) głosy „ przeciw” nie wystąpiły)  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - za tym w dniu dzisiejszym nie będziemy 

obradować i zwołamy nadzwyczajną sesję żeby ten temat ogarnąć. 

Ad.2  

Stwierdzenie quorum 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - stwierdził już na wstępie, że zgodnie z listą 

obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, nieobecni radni to:  

1. Stanisław Tadrak 

2. Sylwia Przedwojewska 

3. Iwona Niedźwiedzińska  

4. Jędrzej Wasiak - Poniatowski 

                                                                                     Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu 

Lista obecności gości zaproszonych  

                                                                                     Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu 

 

Ad.3 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do    

Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota  

- pismo z dnia 4 stycznia 2017 

 



 
 

- następne pismo z dnia 12.01.2017 

 

 

 



 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -kolejne pismo, które wpłynęło do Rady Gminy 

jest to pismo z Urzędu Gminy o treści; Szanowny Panie Przewodniczący, po konsultacji prawnej z 

obsługą prawną Urzędu w załączeniu przesyłam odpowiedź Ministerstwa Środowiska w sprawie 

dopuszczalności wprowadzania stawki opłaty za posiadanie kompostownika do odpadów stałych, 

z prośbą o zajęcie stanowiska w tym zakresie. 



 

 

- 

Następne pismo jest od mieszkańca z Komarna jak również odpowiedź na to pismo od Wójta 

Gminy Janowic Wielkich  

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Otwarcie dyskusji 

 

 

 



Radny Piotr Lesiński – ja w sprawie nazw ulic. Spotkałem się z informacją na Janowicach z 

mieszkańcami, że nazwy ulic są już przesądzone. Ludzie myślą, że po konsultacjach ulice są 

już obecnymi nazwami. Nawet, w Tm piśmie zaznaczyłem sobie, że – Nasze propozycje to 

choćby Karkonoska lub Sudecka, które współgrają z nazwą Widok wybraną dla fragmentu nr 

2 myśmy jeszcze nie wybrali myślę, że chodziło o wybranej po konsultacjach. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – to pismo, które wpłynęło z Ministerstwa 

Środowiska dot. kompostowników pismo wpłynęło w połowie grudnia na odpowiedź z marca gdzie 

Ministerstwo najszybsze nie było. Czego dotyczyła ta konsultacja prawna? 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - pismo z Ministerstwa wpłynęło 19.12.2016r. dotyczyła 

naszych zapytań i uchwał odnośnie cen za śmieci i tego czy wprowadzamy segregacje czy nie 

wprowadzamy segregacji razem z kompostownikami. Pani radna Iwona Niedźwiedzińska sama 

swoim własnym imieniem sygnowała zapytania kierowane zarówno do Wojewody jak i do 

Ministerstwa.  Natomiast ciężko mi jest odpowiedzieć inaczej jak odpowiedź z 3 marca( 

delikatnie mówiąc żart) dopiero 19 grudnia w momencie, kiedy już mamy podjętą uchwałę 

aktywną funkcjonującą. Pytałem Mecenasa, co i jak, w którą stronę, co zrobić i jakie jest 

stanowisko Gminy powie Mecenas. Nadzorcą naszego prawa jest Wojewoda i stoimy na 

stanowisku, że to pismo nie cofa nam uchwały i trzymamy się tego, co mamy. 

Mecenas Janusz Konkol- w praktyce przyjęte jest, że jeżeli jest zmiana ustawowa i usuwa 

podstawę prawną fragmentu uchwały tzn., że fragment uchwały w tym przypadku 

kompostowników automatycznie powinna być bez odpowiedniego innego aktu wprowadzona 

w życie. Nie możemy bez zmiany tej uchwały powiedzieć osobie korzystającej z ulgi, że od 

dzisiaj z tej ulgi nie korzystasz. Jeżeli rada nie uchwali zmiany to ten stan dotychczasowy 

będzie nadal na terenie tej gminy obowiązywał. W sytuacji, w której ktoś wystąpi z 

mieszkańców gminy do rady o wprowadzenie zmiany, czyli zniesienie tej ulgi, ponieważ 

istnienie tej ulgi narusza jego interes prawny to wówczas zmuszeni będziemy się zająć 

usuwając fragment zgodnie z ustawą. W przypadku tego jak nie zrobimy to Naczelny Sąd 

Administracyjny może stwierdzić nieważność tego jednego zapisu uchwały.  W tym przypadku 

osobiście w takim wypadku bada się czy ten skarżący ma istotny interes prawny w usunięciu 

tej uchwały.. Stąd dla czystości tą zmianę można wprowadzić.  Natomiast nie jest tak, że zmiana 

ustawy jak gdyby automatycznie powoduje nieważność bezskuteczność prawną zapisu. Rada 

może wnieść zmiany likwidując ta ulgę natomiast bez tej zmiany uchwała podjęta obowiązuje 

nadal. Natomiast jest podstawa do zmiany. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - czy jeżeli dojdzie do zmiany stawek czy w 

tedy będziemy zobligowani do zmiany - TAK 

Radny Dariusz Podkański - organ nadzorujący nam tej uchwały nie odrzucił. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to, co mamy teraz i to, co uważamy, że Wojewoda nam tego 

nie zakwestionował wojewoda pościł do obrotu prawnego i tej kwestii się trzymamy. 

Natomiast, jeżeli będą nowe stawki będzie nowy przetarg będzie nowa Uchwała Mecenas stoi 

na stanowisku żeby w oparciu o to pismo, które po dziewięciu miesiącach od naszego zapytania 

wpłynęło już będzie trochę przegięciem podtrzymywania, co mamy teraz i będziemy musieli w 

oparciu o to pismo, które wpłynęło jednak zastosować się do tego przetoczonego wyroku 

Trybunału, z 2014 bo byłoby to przeciągnięcie struny. 

Radny Piotr Lesiński - obecna nasza uchwała nie krzywdzi mieszkańców.                              

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - uchwała podjęta jest w interesie 

mieszkańców gminy żeby nie obciążać ich dodatkowymi kosztami i jeżeli Pan Wójt prosi tutaj 

o zajęcie stanowiska w tym zakresie to my, jako rada nadal skłaniamy się wszyscy o 

pozostawienie uchwały w tej formie, jaka jest i jak najdłużej utrzymać te kompostowniki tak 

żeby ludzie płacili jak najdłużej i jak najmniej. W momencie, kiedy już nie ominiemy tego i 

będziemy zmuszeni zmienić to jest już siła wyższa.   



Radny Dariusz, Podkański – z tego, co wiem to mają wchodzić pojemniki na odpady 

biologiczne.  Ma być czwarty pojemnik 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - tak nowelizacja ustawy śmieciowej ma wejść. Jakoś dziwnym 

trafem, co nowelizacja pisze to my mamy zarówno kolory zarówno trakcje mamy segregacje. 

Nie zapominajmy o obowiązkach segregujmy dla naszego dobra. 

Radna Anna Skotarek – ja jeszcze odnośnie pisma w sprawie nazwy ulic. Wydaje mi się, że 

można byłoby się jeszcze zastanowić żeby to głosowanie było bardziej sprawiedliwe. Jeżeli 

głosowanie odbywa się przez Internet żeby nie było tak, że może 10 razy zagłosować na nazwę 

tej ulicy tylko dokonać tak, aby mógł raz zagłosować. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – pojęcie sprawiedliwości jest mocno rozszerzone. Po raz 

kolejny do 6 lutego trwają konsultacje, w którym trzeba zaznaczyć pesel imię nazwisko tak 

żebyśmy było mogli zweryfikować, że jest głosujący minimum 16 letnim mieszkańcem 

zameldowanym na terenie gminy Janowice Wielkie. W ten sposób będziemy weryfikować, że 

oddaje tylko jeden głos. Nie sądziłem, że ta ustawa dekomunizacyjna będzie takim chichotem  

 Historii i zemstą ulicy Świerczewskiego za grobu. Poprosiłem naszego informatyka o 

informację i otrzymałem e- maila o treści Urząd Gminy Janowice Wielkie na swojej stronie internetowej 

nie posiada modułu do przeprowadzania ankiet. Budowa takiego modułu jest bardzo skomplikowana, 

pracochłonna i kosztowna, gdyż wymaga do pełnej wiarygodności ankiety wielu 

skomplikowanych zabezpieczeń uniemożliwiającej ponowne głosowanie przez jednego 

ankietera. Podstawowe zabezpieczenia – COOKIES, które tworzy plik na komputerze, dzięki 

któremu gdy zagłosujemy ponownie strona wie, że już głosowaliśmy jest w dzisiejszych 

czasach dziecinnie proste do obejścia poprzez wyczyszczenie przeglądarki z plików cookies, 

haseł itp. Kolejnym zabezpieczeniem jest logowanie adresów IP osób, które głosowały. Jest to 

trudniejsze do złamania, gdyż wymaga znajomości działania sieci. W praktyce jednak 

najczęściej wystarczy z resetować połączenie internetowe. Gdy to zrobimy, na większości 

polskich łączach uzyskami nowy adres, IP co pozwala ponownie oddać głos w ankiecie. 

To pokazuje, że aby zabezpieczyć ankietę przed osobami, które będą próbowały oddać głos 

niezgodnie z jej założeniami musielibyśmy pytać ankietera o pesel, nr dowodu i inne dane, 

które zniechęciłyby lub uniemożliwiłyby osobie oddawanie głosów wielokrotnie. 

Jeszcze tutaj chciałbym dopowiedzieć odnośnie tej sprawiedliwości i pisma mieszkańców, 

którzy proponują Sudecka i Karkonoską nie ma tutaj adresu, ale są godzinowe głosowania na 

poszczególne ulice. Powiem tak o ile ulica Wiktora Degi miała dwukrotne kliknięcia Pt; . 

maksymalnie 3 głosy na przestrzeni 1-3 minut to zainteresowało mnie to, że  21.12.2016 

Miedzy godz.. 12; 35 a godz.12: 37 w ciągu 3 minut nastąpiło oddanie15 głosów na ulicę 

Sudecką i Karkonoską. Czyli ktoś, kto napisał to pismo doskonale wiedział, co robi natomiast 

nie spodobał mu się wynik wyborów. To jest taki wynik sprawiedliwości. Pewnie, że teraz 

będzie problem, że jeżeli to będzie tylko dla mieszkańców a nie dla mieszkańców, którzy się 

tam budują, że będą mieszkańcami w przyszłości nie ma tu moim zdaniem dobrego 

rozwiązania.  Liczyliśmy na zdrowo rozsądkowe i uczciwe podejście do sprawy. Niestety 

wpłynął taki wniosek taki protest, dlatego do dnia 6lutego i tylko i wyłącznie mieszkańcy 

zameldowani na terenie gminy posiadający minimum 16 lat opowiadając się nr pesel i adresem 

zamieszkania tak żebyśmy mogli zweryfikować oddają po jednym głosie. Mam nadzieję, że po 

dniu 6 lutego na kolejnej sesji przedstawimy kolejny wybór.( Do dnia dzisiejszego 4 głosy) 

Przedstawimy państwu jedne głosowania i drugie głosowania i wtedy na mocy uchwały 

wysokiej rady podejmiecie decyzję, która ulica i które głosowanie było bardziej uczciwe i 

sprawiedliwe i które przyjmujecie, jako oficjalne i ostateczne. 

Radny Dariusz Podkański – może zrobić jakieś zebranie, bo nie każdy w domu ma Internet. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – informacje wieszaliśmy na tablicach. Jak państwo uważacie 

jest sołtys wsi Janowice Wielkie możecie zgłosić to do niego, który ma prawo zwołać zebranie 

wiejskie? Natomiast patrząc na zainteresowanie ( 4 głosy) to nie wiem czy w zapisie statutu 



sołectwa Janowice Wielkie czy na pewno przyjdzie tylu mieszkańców ilu miało przyjść. Czy 

znowu nie będzie to podważone, że przyszło tylko 7 mieszkańców i zrobili sobie, co chcieli? 

Moim zdaniem popadamy w absurdy.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – zgadzam się z Panem Wójtem, ze my już 

popadamy w absurd żeby jeszcze nie doszło do tego, że będziemy mieli kolejny wynik 

konsultacji i dla odmiany szpital rehabilitacyjny oprotestuje to w tedy będziemy tak w kółko 

owijać siew protesty. Trzeba podjąć decyzję będziemy mieli wyniki jednego głosowania 

będziemy mieli wyniki drugiego głosowania i nap odstawie tego rada podejmie uchwałę.  

Odnośnie zebrania wiejskiego to nie ma najmniejszego sensu zwoływać zebranie w tym 

temacie gdyż wybierając sołtysa wsi nie było wymaganych ilości mieszkańców.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono. 

Ad.4 Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym  

Wójt Gminy Kamil Kowalski Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie 29 grudnia 2016 r.- 25 

stycznia 2017 r. 19 dni roboczych;  
Sprawy społeczne: 

 

- po konsultacjach mamy program zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 r. już po 

opiniach: tradycyjnie 1 opinia negatywna: TONZ z powodu braku stałej umowy ze 

schroniskiem. Na następną sesję zostanie przedstawiona uchwała.  

- spotkanie ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących: rozdana karma, wydrukowane 

legitymacje, wstępne ustalenia, co do zabiegów weterynaryjnych (będą przeprowadzone po 

uchwaleniu rocznego programu( 120 kg karmy dla kotów zostało rozdane i rozdysponowane)  

-III konsultacje w sprawie nazwy fragmentu ul. Świerczewskiego- została omówiona i już nie 

będę do tego wracał. 

- propozycja MZK obsługi linii nr 2 do Komarna w 2017 r.: stawka 4 zł/km oznacza to przy 

31587, 9 km kwotę 126.351,60 zł rocznie. Tym samym koszt połączenia dla miejscowości 

Komarno wynosi ponad 10 tys. zł miesięcznie, choć otrzymaliśmy sygnały, że siatka połączeń 

jest wciąż niewystarczająca. Autobus jest ważny dla rozwoju miejscowości i pośrednio gminy, 

ale oznacza, że w ramach równomiernego rozwoju musimy coś zapewnić także innym 

miejscowościom i pomyśleć o urządzeniach ogólno gminnych, aby mieszkańcy innych wsi nie 

mieli słusznego żalu, że nie mają takich udogodnień. 

- wciąż toczy się sprawa zmniejszenia kosztów wymiany dokumentów przez mieszkańców 

Komarna, którym Rada Gminy nadała nazwy ulic. Projekt autorstwa radnego powiatowego B. 

Kamińskiego i grupy radnych wokół niego będzie wkrótce procedowany przez Radę Powiatu, 

pojawił się 2 uchwały o całościowym zwolnieniu i o zwolnieniu z kosztów, które ponosi, jako 

obsługę Starostwo. Te dwie uchwały będą brane pod uwagę.  Nie wiem jak to pójdzie i w która 

stronę, ale w najgorszym wypadku wydaje się, że będzie to kwota związana tylko i wyłącznie 

z opłatami ponoszonymi na rzecz państwowej wytwórni papierów wartościowych. Proszę 

radnych z Komarna o przekazanie takiego tematu, że nikt nikomu nie karze i można na 

spokojnie poczekać do terminu wygaszenia posiadanych dzisiaj dokumentów i wymiany ich na 

nowe. O podjętych uchwałach będę informował państwa na następnej sesji. 

- ze Starostwem od stycznia została uruchomiona nieodpłatnie pomocy prawnej w budynku 

GOPS. Niestety kryteria uprawnionych, rodzaje spraw kwalifikujących się do pomocy i 

możliwość aktywności radców jest prawnie ograniczona, co powoduje, że część mieszkańców 

wciąż korzysta z obsługi prawnej urzędu. Czas radców nieodpłatnych nie jest wypełniony: 1 

dyżur w tygodniu ( 4 godziny) prawie na pusto. Niestety większość mieszkańców wciąż 

korzystają z pomocy prawnej urzędu naszych Mecenasów jak seniora i także juniora. 

Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne: - sprzedaż działki 154/5 w Miedziance - 

za 29 tys. zł oraz działki przy elektrowni na starych. Janowicach za 6, 8 tys. zł 

-gmina przejęła mieszkania po zmarłych lokatorach: Nadbrzeżna 4 i Miedzianka 5- oba w 

bardzo złym (tragicznym) stanie technicznym, zostaną wystawione na sprzedaż. 



-gmina sprzedała 2 mieszkania w Janowicach Wielkich przy Nadbrzeżnej 9 i Sportowej 4 

-w ofercie nadal figuruje budynek na sprzedaż: byłego GOZ: za 340 tys. została złożona jedna 

oferta 10.02.   rokowaniach kręciło się 2 chętnych jeden złożył ofertę z informacją i prośbą 

udostępnienia rokowań. Zobaczymy ilu będzie chętnych. Po 10.02. będziemy wiedzieli, w którą 

stronę idziemy z tym tematem 

-zakończył swoje obowiązywanie instrument z uchwały nr XV/84/2016 w sprawie określenia 

zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych tj. bonifikata 99% przy wykupie mieszkania 

przez lokatorów: 

- Pod rządami nowej uchwały, w 2016 r., przy dużej bonifikacie (99%) sprzedano 8 lokali 

mieszkalnych dodatkowo złożono 8 wniosków oczekujących na realizację. Z tych 8 wniosków 

dla 2 odpowiedzieliśmy, że będzie możliwość sprzedania po całościowym spłaceniu zaległości 

bądź wpisaniu w akcje notarialnym hipoteki dotyczącej zadłużenia na danym lokalu. 

- Pozostało na chwilę obecną 108 mieszkań gminnych, z których 10 będzie sprzedanych na 

podstawie wniosków wcześniejszych: 8 z 2016 r. i 2 z lat wcześniejszych. 

- Wciąż nasze mieszkania: 70 w Janowicach Wielkich., 20 w Trzcińsko., 11 w Komarnie., 6 w 

Miedziance., 1 w Mniszkowie i 0 w Radomierzu.  Potrzebna refleksja, czy stworzyć taki 

instrument na kolejny okres? Na pewno potrzebny, społecznie pożądany, jego brak 

uniemożliwia jakąkolwiek sprzedaż i za chwile będzie przedmiotem petycji 

- stało się nie wytrzymaliśmy wypowiedzieliśmy umowę na sporządzenie planu miejscowego 

Komarna w stosunku do Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania- z wykonawcą p. 

J. Rogiem- z powodu niedotrzymywania terminów, obecnie firma jest już w likwidacji i planu 

na pewno nie wykona. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć kogoś odpowiedzialnego, kto 

nam to zrobi.  

Kadry: 

- w związku z podwyżką płacy minimalnej i nowym prawem dot. umów zleceń: aneksy dla 3 

nisko zarabiających pracowników obsługi: wyrównanie do 2000 zł brutto oraz 3 aneksów 

dotyczących zleceń wartych min. 13 zł/godz. 

- mimo, ze na początku stycznia było światełko w tunelu była już osoba, która chciała podjąć 

zatrudnienie w bibliotece w Trzcińsku na ½ etatu:, ale niestety Pani wymawiając się sprawami 

osobistymi zrezygnowała z tego. Ogłoszono przez Urząd oferta, ze szukamy pracownika na ½ 

etatu do biblioteki w Trzcińsku.. Wczoraj rozmawiałem z Panią Kierownik GBP powiedziała, 

ze ma dwie osoby na oku. Zobaczymy na dzień dzisiejszy jest już jedna oferta.  

Sprawy finansowe: 

- w oparciu o zapytaniu ofertowym wybrano ofertę kredytu na deficyt przejściowy: wygrał, 

BGŻ BNP Paribas ( ładne wartości rynkowe) obsługujący nasze konta i podległych jednostek 

(były 2 oferty) 

Sprawy gospodarcze: 

- nasze opowiadanie o instalacji do dezarsenizacji spowodowało wzrost liczby 

niezapowiedzianych odwiedzin na ujęciu: w nocy przed kilkoma dniami ukradziono nowo 

zamontowaną kamerę monitoringu zgłosiliśmy na policję (450 zł) 

- mamy po wielu latach nowe urządzenie kserujące w dzierżawie w Urzędzie Gminy szybko i 

tanio drukuje duże pliki Np. materiały na sesje. Umowa spisana jest na 24 miesiące  

Promocja i sport: 

- narada o wspólnej promocji powiatu w Starostwie obecny był Sekretarz Urzędu z Panią 

podinspektor ds. promocji Karoliną Rokicką.  

Tourtec w tym roku będzie w odmienionej formule (tańszy, przygotowany być może przez 

wykonawcę zewnętrznego, bez kolacji dla wystawców). Jak co roku oczekiwana wpłata gminy 

na promocję 5 tys. zł (na wydawnictwa, strona visitkarkonosze? com +FB, udział w targach, 

Tourtec). Większe gminy płaca do 10 tys., najmniej- nowa gmina w porozumieniu Stara 

Kamienica- 2, 5 tys. 



- rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w 2017 r. tutaj 

zaskoczeń nie ma 2 oferty GLKS Rudawy na piłkę nożną dzieci (30750 zł) i UKS Sokoliki na 

siatkówkę (18250 zł) 

- w ramach promocji i sportu przygotowujemy się do dorocznego przedstawienia urzędników 

uczniów nauczycieli i sołtysów i mieszkańców: ( zaproszenia do państwa na pewno wpłynęły) 

W tym roku 3.02.2017 będziemy robić przedstawienie zbierając pieniążki na zakup szafek dla 

uczniów jeszcze w GZS w Janowicach Wielkich a funkcjonować będą w szkole podstawowej, 

bo tego nie przeskoczymy. 

Wizyty, spotkania z udziałem Wójta: 

- Tauron dot. działki na przyszłe przedszkole( usuniecie tej kolizji energetycznej), WOŚP w 

GZS po raz kolejny pobito rekord ponad 17 tys. zł zebrano na ten cel. Wielkie brawa i 

podziękowania za przygotowanie i dla tych, którzy dołączyli się do tego.  

- listy przychodzące.:364, Wychodzące – w odpowiedniej liczbie 

Otwarcie dyskusji  

Radny Dariusz Podkański, – jaki koszt jest usunięcia tej kolizji elektrycznej na działce 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - dwa lata temu mówili około 60 tys. zł. Jeżeli już będziemy 

wiedzieli, że ruszamy, że rozstrzygnęło nam się z budynkiem po byłym ośrodku zdrowia to 

ruszamy i myślę, że sprawy bieżące też się trochę uspokoją to wrócimy do tematu.  Spotkanie 

odbyło się tydzień temu daliśmy sobie czas na ogarnięcie. Turon poruszy pewne tematy, aby 

przygotować pracowników do tego żeby byli otwarci na nasze sugestie i nasze zapytanie. 

Lokalizacja tej działki jest najrozsądniejsza i ta działkę na budowlankę i tak nie sprzedamy, bo 

ta kolizja powoduje, że cena, za którą mielibyśmy wystawić jest kompletnie niekonkurencyjna. 

Działek w centrum Janowic, które nadawałby się na ten temat praktycznie nie ma. Ona wręcz 

stoi i prosi wybudujcie w centrum przedszkole.( blisko do sklepu ośrodka zdrowia wyjście na 

spacer na zieloną dolinę sklepów placu zabaw, itd.) Działka, która jest jeszcze nasza to działka 

w dole na zakręcie ul 1 Maja / Pionierskiej w górę ( ogromne koszta). Działki nasze są jeszcze 

naprzeciwko nowo wybudowanego ośrodka zdrowia przy alei prowadzącej w stronę stacji 

kolejowej, ale one są tak zakrzewione zadrzewione zarośnięte, że, mimo, że nie jest to zapisane, 

jako las próbowaliśmy próby o przekazanie tej działki firmie Pharmed żeby tam wybudować 

ośrodek zdrowia, ale służby ze Starostwa Powiatowego przyjechali, jaka tu budowa każe 

drzewo będzie was kosztować. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - czy firma Turon jest jedyną firmą, która 

usunęłaby tą kolizję elektryczną na tej działce. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - Turon obiecał nam zrobić to po kosztach to nie jest 

powiedziane, że on to będzie robił. Ta wycena z przed dwóch lat kwota 60 tys. zł to nie była 

firma Turon robiła to inna firma. 

Radny Piotr Lesiński - działka naprzeciwko 1 Maja 24 gdzie mieszkańcy dzierżawili na 

ogródki działkowe za klubem cały teren dochodzący do posesji Państwa Dudka aż do dołu to 

też są teren gminne i tam nie ma drzew. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - dziękuje warto rozpatrzyć  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Panie Wójcie mówimy, że za niedługo 

będziemy mieli szkołę podstawową w Janowicach Wielkich w związku z reformą oświaty czy 

my już wiemy jak ta reforma wpłynie na naszą oświatę czy zapowiadają się jakieś zmiany czy 

w miarę płynnie to będzie przechodziło. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - w piątek rozmawiałem z Dyrektorem, który był na szkoleniu 

i z wielkimi oczami i przerażeniem, przekazał, że wszystko ma się odbyć płynnie. Ja patrząc na 

zmiany, które mają być wprowadzone czekają nas na pewno, ale kompletnie nie jestem w stanie 

powiedzieć, co będzie z nauczycielami ile godzin itd., bo nie ma jeszcze wiadomej siatki godzin 

i nikt nie zna, kiedy ona będzie. Rozmawialiśmy o tym i jest nacisk z mojej strony na dyrekcję, 

chociaż nie muszę, bo dyrektor Mirosław Wiśniewski również skłania się ku temu żeby zrobić 



wszystko żeby nauczyciele w ramach nowej siatki godzin i zajęć mieli prace, co najmniej w 

tym, czego uczą i w najgorszym wypadku żeby połatać pracę na świetlicy i innymi zajęciami. 

Odnośnie siatki godzin nie mam pojęcia jak również dyrekcja GZS. Jedno, co wiem na pewno 

zgodnie z zapisem ustawy do 31.03 Wysoka rada będzie musiała podjąć uchwałę dotyczącą 

tematu wygaszania gimnazjum powstania szkoły podstawowej. Budynki nasze, którymi 

dysponujemy i ilość dzieci, które będą funkcjonowały wskazują na to, że problemów takiego, 

jakie mają duże miasta i większość gmin nie będziemy. Szczęście w tym całym problemie i 

przy tej całej reformie jest to, że ten nasz GZS, że nauczyciele pracowali zarówno w szkole 

podstawowej jak i w gimnazjum uczyli poszczególnych przedmiotów. Wszystko wskazuje na 

to, że nawet, jeżeli postawy programowe i siatki godzin się zmienią to będziemy w stanie 

naszymi pracownikami naszymi nauczycielami to objąć. W tej chwili nie umie precyzyjnie 

odpowiedzieć teraz, ponieważ dyrektor jeszcze nie przyszedł do mnie z planem z siatką 

godzinową, ponieważ sam nie wie jak to precyzyjnie stworzyć. Jedno jest pewne, że od tego 

roku i od siatki godzinowej, która będzie składana również obowiązek zatwierdzenia takiej 

siatki oprócz Wójta Gminy, jako organu prowadzącego będzie miał Kurator oświaty. Jak 

zmieniać, jakie będą koszty dot. zmiany sztandaru i zmiany innych rzeczy tego nie wie nikt? 

Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz to z tym nie będziemy mieli problemu. Powstanie 

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz, ale nie zmienia to faktu, że parę tysięcy złotych 

np. na nowy sztandar będzie trzeba wydać na pieczęcie. Nie zmienia to faktu, że niewiadomo 

w momencie zlikwidowania gimnazjum, kto będzie się podpisywał na świadectwie wygaszanej 

drugiej trzeciej klasy gimnazjum czy to będzie dyrektor szkoły czy będzie trzeba zrobić 

pieczątkę dyrektor w Janowicach Wielkich. Zaczynają padać takie pytania ze strony dyrektora 

szkoły do Kuratora czy Ministerstwa jak to ma wszystko wyglądać.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - od strony finansowej czy subwencja się 

zmieni 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – bez względu na to czy to była szkoła podstawowa czy 

gimnazjum subwencja była na ucznia. Zróżnicowanie było tylko i wyłącznie w oparciu o 

schorzenia czy ułomności w tym przypadku subwencja rosła. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota -odczytała informację o podjętych 

uchwałach na XXIII sesji Rady Gminy. Łącznie Rada Gmina w dniu 29 grudnia 2016r podjęła 

4 uchwały.  

                                                                                  Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu 

 

Przerwa 12:00- 12:10 

 

6.Podjęcie uchwał: 

6.1 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/108/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie  

z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie pomnika przyrody – ALEJA JARZĄBA 

SZWEDZKIEGO, ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich (dz. nr 690/2) 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński –przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź nie zrozumiałych                  

                                                                                    Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 5 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły.   

Dyskusji nie stwierdzono 



Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

11 radnych, 11 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXIV / 119 /2017 

 

Ad.  6.2 W sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Janowicach 

Wielkich, prowadzone przez Gminę Janowice Wielkie 

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński –przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź nie zrozumiałych             

                                                                                     Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 6 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły  

                                                                                     

Otwarcie dyskusji  

Radny Piotr Lesiński – te pieniążki, które płacą rodzice to jest na konto przedszkola i czy te pieniążki 

mogą być wykorzystywane, na jakie cele czy na zajęcia czy na środki dydaktyczne. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - na konto przedszkola na pewno.  Te pieniążki są na to żeby dzieci 

miały dodatkowego opiekuna i część tych pieniążków przeznaczone jest na wynagrodzenia dla 

opiekunów po przez takie dopłaty do godzin ponad ustawowych ( 5 godzin) my mniej płacimy 

opiekunom z budżetu gminy. Od tego roku 6 latki dostają subwencję. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono   

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

11 radnych, 11 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXIV / 120 /2017 

 

Ad.   6.3 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Janowice Wielkie z realizacji  

programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński –przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź nie zrozumiałych  

 

                                                                                     Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 7 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły                                     

Dyskusji nie stwierdzono  



Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

11 radnych, 11 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXIV / 121 /2017 

 

Ad.6.4 w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Janowice  

Wielkie na lata 2016-2025 ”  

Sekretarz Gminy Miłosz Kamiński – projekt tej uchwały przez wysoką radę był już 

rozpatrywany i przedstawiałem też uzasadnienie. Dziś dopowiedział, że przedstawiona 

uchwała przedstawia wizję gminy. Większość uwag i poprawek zgłoszonych przez radnych 

zostały przyjęte i zamieszczone. Jeżeli państwo widzicie potrzebę jeszcze nanosić zmiany to 

proszę o zgłoszenie Zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawach zawiłych bądź nie 

zrozumiałych  

 

                                                                                     Załącznik Nr 7do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 7 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły                                     

Otwarcie dyskusji 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy –Alicja Kozak Halota – poprawić na str. 39 „jabłko 

pieczone” odbyło się październiku a nie we wrześniu.· 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

11 radnych, 11 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXIV / 122 /2017 

 

Ad.  6.5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2016 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

ustala się dochody w łącznej kwocie 15.672.732,00 Zł wydatki w łącznej kwocie 14.772.732,00 

Zł Plan rozchodów budżetu wynosi 900.000,00 zł. Zwrócił się o zadawanie pytań w sprawach 

nie jasnych lub nie zrozumiałych 

 

                                                                                     Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 7 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ i głosy 

„wstrzymuję się” nie wystąpiły                                     

Otwarcie dyskusji 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz, – co to jest za realizacja zadań własnych z 

zakresu zarządzania kryzysowego 



Skarbnik Gminy Robert Gudowski - jest to rezerwa, która jest niezbędna do zapisu 

ustawowego wskaźnik % budżetu zwiększyły się wydatki na 500+  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

11 radnych, 11 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXIV / 123 /2017 

 

Ad.6.6 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - bardzo dokładnie omówił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem nadmieniając w tym, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy rozbito na dwie grupy odbiorców I grupa Komarno 

a grupa II bez Komarna. W taryfie, która jest załącznikiem do uchwały wprowadzone zostały 

amortyzacje zgodnie z tym, co było przedstawiane na ostatniej sesji, czyli 29.12.2016roku. W 

miedzy czasie zaktualizowałem politykę rachunkowości i zgodnie z uchwałą rachunkowości 

mogę na początku roku 2017 zmieniać stawki amortyzacji. W tym, że stawki maksymalne 

określone w ustawie nie mogą być wyższe w związku z tym wszystkie elementy infrastruktury 

wodno kanalizacyjnej w Komarnie z dniem 1.01.2017r została wprowadzona stawka 

amortyzacyjna 0,5%. W przypadku Gminy bez Komarna przy wodociągach zostały te stawki, 

które są jakby ustawowe a w sieci kanalizacyjnej gdzie do tej pory nie była ujmowana 

przyjęliśmy od 1.01.2017 stawkę 1% amortyzacji. Te stawki zostały wprowadzone mimo 

stawek zgodnie z rozporządzeniem odnośnie amortyzacji cena wody w Komarnie wyniosła 

ponad 49 zł za m 3 a z kanalizacji 38 zł..( kosmos) W momencie gdzie mamy drugą uchwałę o 

dopłatach, które wpływają mi na wskaźniki, – bo zwiększają mi wydatki bieżące. Przy ustalaniu 

taryf starałem się żeby ta rozpiętość między Komarnem a pozostałą częścią Gminy była jak 

najmniejsza. Opłatę abonamentową pozostawiliśmy na tym samym etapie jak była do tej pory, 

czyli 5 zł.  Dla wszystkich odbiorców i cena od 1m3 wody wyszła 3, 63 ( czyli taniej niż do tej 

pory) a w Komarnie 15, 49 za 1m 3 tak samo jest za ścieki w gminie 7, 17 za 1 m 3 a w Komarnie 

13.44 za 1 m 3. O ile są jakieś pytanie to chętnie odpowiem odnośnie taryf –  

 

                                                                                     Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski 

przedmiotowy projekt uchwały omawiano i analizowano szczegółowo. Komisja w wyniku 

przeprowadzonego głosowania głosowała „za” 4 głosów, głosy „ przeciw ‘‘ nie wystąpiły i 3 

głosy „wstrzymuję się” ( Radna A. Skotarek, J. Popławski.   A. Kozak Halota)                                     

Otwarcie dyskusji 

Radny Stanisław Tatarzyn – skąd ta cena się wzięła te 15, 49 za wodę gdzie zakładając, że 

cena woda jest 4,94.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - 4, 94 to jest, co my płacimy Wodnikowi a dokładnie 

pobieramy więcej wody od Wodnika niż sprzedajemy. Dodatkowo dochodzi amortyzacja 

urządzeń, mimo, że obniżona, ale jest to koszt. + koszt napraw ( na podstawie ubiegłego roku, 

bo to się bierze do taryf) + koszt obsługę przez gminę. 

  Radny Stanisław Tatarzyn – w roku 2015/2016 gmina zakupiła 25m3 wody a na dobrą 

sprawę sprzedała 5,5.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - tutaj zakładamy, że sprzedamy 6 tys. kupując 11 



Radny Stanisław Tatarzyn -przy ściekach było 29 i 14 było sprzedane a planowany zakup 

jest 20 na rok 2017 a sprzedany 15.Rozumie, że ta różnica tutaj a tutaj to jest związana z tą 

awaria. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – tak. A te dane, które zostały wyliczone odnośnie zakupu 

na nowy okres po usunięciu tych awarii na podstawie miesięcznego zakupu sprzedaży i odbioru 

od Wodnika.  

Radny Stanisław Tatarzyn - dane z roku 2015 ścieki były na poziomie 25 tys. i w tedy awarii 

nie było.  Woda była na poziomie, 24 tys. ale tutaj są dane rozbieżne. Jest zapisane 24 145 a w 

jednym jest 15 tys. Ja nie za bardzo rozumie, które jest ważniejsze, które jest bardziej 

wiarygodniejsze.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – zawsze jest tak, że awaryjność może wystąpić. Ja 

założyłem, że awaryjności nie będzie Przy założeniu awaryjności byłyby większe obciążenia 

zarówno przy większym odbiorze wody i oddawania ścieków stawka komarniańska wzrosłaby 

zdecydowanie i tutaj musimy się liczyć z dopłatami a nie ukrywam, ze wysokość dopłat będzie 

wpływała na wskaźniki. Nie wstawiłem stawki amortyzacji takiej jak jest w ustawie ( 

maksymalna dopuszczona), bo w tym momencie byłaby różnica w granicach 40 zł na wodzie i 

ściekach. Teraz to tak wygląda, ponieważ wprowadziliśmy dwie taryfy, bo gdybyśmy zrobili 

dla jednej taryfy to cena byłaby zupełnie inna.  To taryf musze wziąć koszty, które są związane 

z danym ujęciem. Kosztami Komarna jest to, co płacę dla Wodnika + koszty amortyzacji sieci 

+ koszty obsługi + koszty związane z remontami i innymi usługami, które są wykonywane.( 

badanie wody badanie ścieków) 

Radny Stanisław Tatarzyn - czy niemożna byłoby wprowadzić tak, że Gmina dopłacała do 

standardowego zużycia zgodnie z ustawą lub zgodnie z wodomierzem (przyjęto 3 m3 na osobę) 

Czy nie można byłoby, ze do granicy 3 m3 na osobę gmina dopłaca a po wyżej tych 3 m 3 

odbiorca sam płaci. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – to pytanie proszę powtórzyć przy drugiej uchwale. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – straty a tu założone. Dla ludzi 15 tys. m3 

ścieków a do taryfy wprowadzamy 20 tys.,. m3 to i tak ¼ założona stratą i taka sama sytuacja 

jest z wodą . TAK 

Pytanie jest moje takie czy strata wody nie powinna być kosztem przedsiębiorstwa, czyli w tym 

przypadku gminy czy my możemy z góry obciążać ludzi w taryfie za to, że strata wystąpi. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – to nie są straty to są nasze koszty, bo my płacimy za tą 

wodę i odbiór ścieków i to jest koszt, który ponosi gmina, jako przedsiębiorstwo. Ja i tak 

założyłem nie na podstawie okresu ubiegłego ………….. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - zeszły rok był tragiczny. 

Radny Piotr Lesiński - planowana sprzedaż ścieków 15 tys. m3 zasugerowaliśmy się, że 

przyjęcie było ponad 20 tys.m3 z awarią a w roku 2015 nie było awarii a zbliżony był odbiór. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - były dwa potężne zdarzenia na wodociągu w Komarnie Jedno 

zdarzenie wodociągu było gdzie bezpośrednio wpływał do kanalizacji. Natomiast awaria na 

dole głównej przepompowni nie jak się miało do kanalizacji wpływało prosto do Komarna 

omijając ściek omierz i instalacje 

Radny Piotr Lesiński - czy my, jako przedsiębiorstwo pobieramy od Wodnika wodę. Ludzie 

zużyli połowę a obciążamy ich za całość. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – idzie to w koszty i płacą za całość  

Wójt Gminy Kamil Kowalski – w związku z tym jest propozycja dopłata do m3. Ponadto 

powiem jak na KB, że duża część nadwyżki jest kradziona z hydrantów rozprowadzana na łąki 

w baseny nie jesteśmy wstanie tego upilnować. Tak samo nie jesteśmy wstanie upilnować wody 

deszczowej napływającej do kanalizacji. Nie jesteśmy w stanie upilnowanie solidnych 

mieszkańców. Ta wartość m3, która zaplanował Skarbnik na rok, 2017 czyli zakupionych i 



oddanych ścieków to jest planowany i szacowany przez nas zdrowo rozsądkowa ilość 

zamierzonej wody i oddawanych ścieków.( oby nie pojawiły się jakiekolwiek awarie). 

Radny Radosław Czaja – czy podejmując następna uchwałę ta uchwała zrównuje Komarno 

do całości.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - to zależy, jaką dopłatę wysoka rada ustali. W drugiej uchwale 

w § 1 jest zapis dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców. Pierwszą grupą taryfową jest 

Komarno.  Przedstawimy, co było na KB, ale to państwo zadecydujecie.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

11 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw” nie wystąpiły i 1 głosy ‘’wstrzymuje się’’ ( 

radny J. Popławski) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXIV / 124 /2017 

 

 Ad.6.7 w sprawie dopłaty do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków   

 wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie, zatwierdzonych uchwałą Nr …/../ 2017  

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - dokładnie omówił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem podpierając się wcześniej opiniowaną uchwałą o taryfach dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice 

Wielkie. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, Rada Gmina może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich 

taryfowych grup odbiorców usług. Uchwalenie dopłaty może być w szczególności uzasadnione 

tym, iż wzrost ceny za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest znaczny, i w 

związku z § 1 Ustala się dopłaty do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz 1 m3 odprowadzonych 

ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie, dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców w 

kwocie. Na KB były przedstawione 4 warianty  

1. nie ma dopłat 

2. dopłacamy do m 3 tyle ile płacimy Wodnikowi i kwotę abonamentu dzielimy przez ilość 

płatników, którzy zużywają mieszkańcy Komarna  

3. dopłacamy do m3, którą płacimy Wodnikowi wodę i ścieków a abonament bierze na 

siebie Gmina 

4. dopłacamy do taryfy nr, 2 czyli do stawek Janowic. 

KB przyjęła wersję a) czyli 4, 94 za wodę i 7, 67 za ścieki a koszt abonamentu w wysokości 500 

zł bierze na siebie Gmina. wersja b) cena abonamentu jest wliczana do ceny m3 do kwoty 

dopłacanej, czyli 5, 40 za wodę i 8, 80 za ścieki. Po dyskusjach i po głosowaniu przeszła wersja 

a) czyli 4, 94 za wodę 7,67..Czyli w tym momencie kwota dopłat wynosiłaby w kwocie 10, 55 zł 

netto za każdy 1 m3 wody, 

- w kwocie 5, 77 zł netto za każdy 1 m3 ścieków 

 

                                                                                  Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Piotr Gołębski,  

Oznajmił, że analizowany projekt uchwały w sprawie przedmiotowej przyjął zapis, że woda 4, 

94 ścieki 7, 67 netto w związku z tym przystępujemy do głosowania w czasie głosowania na 



sali obrad obecnych jest 7 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

głosowało 7 radnych, 3 głosów „za”, ( J. Popławski, A Skotarek, R. Sobolewski) 4 głosy 

‘’wstrzymuje się’’ ( Radny P. Lesiński,. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak 

Halota, Radny P. Gołębski, D. Podkański) głosy „ przeciw”, nie wystąpiły  

Otwarcie dyskusji  

Radny Piotr Lesiński – Pan Skarbnik i Pan Wójt przychylają się do wersji A 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - nie naciskałem z dwóch przedstawionych wersji wersja 

A jest bardziej pro społeczna, mimo, że jest mniej korzystna dla budżetu a uczciwa dla ludzi.  

Radna Anna Skotarek - czy mógłby Pan przedstawić jeszcze wersję czwartą, czyli pełna 

dopłata do tych stawek i żeby były takie same stawki w Janowicach Wielkich jak i tutaj 

pozostała część gminy. Jakby to wyglądało i jakby to odbiłoby się na budżecie. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski - dla skarbnika bardzo źle. Tutaj w momencie do stawek 

rekomendowanych przez KB roczny koszt dopłat to jest 155 tys. zł a przy III obciążamy za m3 

sprzedając wodę a nie tą, która pobieramy. 

Radny Jan Popławski - zaproponowałbym jeszcze dopłaty do wody 4, 94 do ścieków do tej 

wysokości, co będą w całej gminie 7,17. Chodzi tu o pierwsza grupę taryfową. Będzie bardzo 

trudno przekonać mieszkańców do cen z ubiegłego roku gdzie np.; nawet w Jeleniej Górze w 

ogóle nie podnosi się stawek za wodę ani za ścieki. A tutaj tak drastyczny skok po prostu będzie 

wieki szum w Komarnie. Straty wody są wszędzie nie tylko w Komarnie, ale też w Janowicach. 

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – tak naprawdę będą płacić taką cenę, jaką gmina płaci 

Wodnikowi zgodnie z umową a nawet mniejszą, bo nie jest brany pod uwagę abonament. 

Radny Piotr Lesiński - na komisji myśmy dyskutowali między wariantem A i B była 

poruszana II i III wariantu.  3 osoby glosowały za wariantem korzystniejszym dla mieszkańców 

a 4 osoby się wstrzymały z mieszanymi uczuciami i nie podjęli decyzji, bo czekali na dzisiejszą 

sesję. Wariant A gdzie jest korzystny gdzie jest tylko po kosztach dla mieszkańców a między 

wariantem B obciążenie mieszkańców dodatkowo abonamentem płacimy do Wodnika była 

różnica 1, 50 zł za m3. Przy średnim zużyciu 16-20 m3 na rodzinę jest to kwestia 30 zł. i dzielona 

na dwa miesiące to na rodzinę wychodzi 15 zł. Dla tego się wstrzymałem i nie chciałem 

podejmować decyzji. Dzisiaj po rozmowach i po przedstawieniu przez Pana Wójta jestem w 

stanie z czystym sumieniem głosować na korzyść Komarna przy zachowaniu tego wariantu, 

który jest korzystniejszy dla mieszkańców Komarna przy zachowaniu tego wariantu B. Gmina 

podchodzi bardzo uczciwie, ponieważ pobiera tylko koszt realny, który płacimy do Wodnika. 

A my już płacimy abonament i straty i wydaje mi się, że jeszcze zjeżdżając kosztów realnych, 

które płacimy na oczyszczalnie – to według mnie byłaby już przesada.  

Skarbnik Gminy Robert Gudowski – z mojego punktu widzenia ta wersja, która została 

wypracowana na KB jest uczciwa. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – poprę słowa KB i słowa Skarbnika, że społecznie uczciwe i z 

punktu widzenia wydatków budżetowych, które poszły na inwestycje w sołectwo Komarno ( 

wodociągowo-kanalizacyjne) wydaje jest to uczciwym rozwiązaniem. Tym bardziej, że jest to 

opomiarowane i zapłata tylko za to, co licznikami mieszkańcy odbiorą a całą resztę tych spraw 

bierzemy na budżet gminy i wszystkich ich mieszkańców.  

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

przeczytał § 1 Ustala się dopłaty do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz 1 m3 odprowadzonych 

ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie, zatwierdzonych uchwałą dzisiejszą o taryfach 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 stycznia 2017 r. dla pierwszej grupy taryfowej 

odbiorców:  

- w kwocie 10, 55 zł (słownie: dziesięć złotych 55/100) netto plus należny podatek VAT za każdy 

1 m3 wody, 



- w kwocie 5, 77 zł (słownie: pięć złotych 77/100) netto plus należny podatek VAT za każdy 1 

m3 ścieków. § 2Dopłaty wymienione w § 1 obowiązywać będą w okresie od 01 marca 2017 r. 

do 28 lutego 2018 r. oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 11 radnych 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 11 radnych, 10 głosów „za” 

głosy „ przeciw” nie wystąpiły i 1 głosy ‘’wstrzymuje się’’ ( radna A. Skotarek) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXIV / 125 /2017 

   

Ad.6.8 w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach 

Wielkich  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz- pismo odnośnie rezygnacji Pana 

Radosława Czai z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione na 

początku sesji. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować za poświęcony czas, kiedy był 

przewodniczącym KR i dobrą współpracę  

                                                                                   Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu 

 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

11 radnych, 10 głosów „za” głosy „ przeciw” nie wystąpiły i 1 głosy ‘’wstrzymuje się’’ ( 

radny Stanisław Tatarzyn) 

 

Uchwała otrzymała  

Nr XXIV / 126 /2017 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -Na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich powołuje się Pana Stanisława Tatarzyna 

bardzo serdecznie gratuluje i życzę owocnej pracy wraz z całą radą. 
 

Ad. 6.9 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja – KR na posiedzeniu styczniowym 

opracowała plan pracy na rok 2017 Następnie przedstawił zakres pracy i kontroli w 

poszczególnych kwartałach. 

 

                                                                                  Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu 

Otwarcie dyskusji  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ja mam pytanie odnośnie Kontrola 

działalności Gminnej Biblioteki Publicznej (wydatkowanie dotacji z budżetu Gminy Janowice 

Wielkie) czy przy okazji można sprawdzić frekwencję, jaka jest i ile osób korzysta ogólnie z 

wszystkich bibliotek. Następnie Kontrola infrastruktury wodno ściekowej w Gminie Janowice 

Wielkie (posiedzenie w części wyjazdowe), co chcecie kontrolować. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Tatarzyn –chcielibyśmy zobaczyć jak 

przebiega proces na oczyszczalni i na ujęciu wody i jak ta infrastruktura wygląda. 

Radny Piotr Lesiński - ja wnioskuje, aby można było dopisać - Kontrola rozliczania opłat za 

centralne ogrzewanie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem najemców lokali gminnych i ich opłat czy one są zbieżne z danymi kosztami 

czy nie ma sytuacji jak to przedstawiano, że gmina płaci więcej za centralne do wspólnot niż 

najemca lokalu. ( po okresie grzewczym) 



Radny Piotr Gołębski - uwzględniając ta propozycję ja bym zaproponował w kwartale II a 

kontrolę działalności biblioteki uwzględnić w III kwartale. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota - ja w imieniu radnej Iwony 

Niedżwiedzińskiej, która nie mogła być dzisiaj obecna na sesji proszę o ujecie wniosku w planie 

pracy KR następujących kwestii.   

- kontrola udziału pracowników Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich w szkoleniach 

wewnętrznych i zewnętrznych 2015/2016 

- Kontrola sprzedaży mienia gminnego w sposób przetargowy i bez przetargowy 2015/2016 

- kontrola opłaty targowej w latach 2014 – 2016 ( chodzi o wpływy) 

- Kontrola zrzutu ścieków na oczyszczalnię w Janowicach Wielkich i tryb przyjmowania 

ścieków  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Tatarzyn - można połączyć z Kontrola 

infrastruktury wodno ściekowej w Gminie Janowice Wielkie 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - po dokonaniu zgłaszanych wniosków plan 

pracy KR na rok2017 przedstawia się następująco. 

 

Lp. Przedmiot i zakres kontroli Podmiot 

kontrolowany 
Podstawa 

prawna 
Termin 

przeprowadzenia  

1. 

 

Kontrola wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2016 Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 
§ 25 ust.1 Statutu I kwartał 2017 

 

2. 

 

Kontrola procedur zabezpieczenia informacji (w tym 

systemu informatycznego) oraz przetwarzania i ochrony 

danych osobowych w Urzędzie Gminy Janowice 

Wielkie. Kontrola udziału w szkoleniach pracowników 

Urzędu Gminy zewnętrznych i wewnętrznych 

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 
§ 25 ust. 1 Statutu 

 

I kwartał 2017 

 

3. Kontrola sprzedaży mienia gminnego w sposób 

przetargowy i bezprzetargowy ( 2015-2016) 

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 

§ 25 ust. 1 Statutu I kwartał 2017 

4. Kontrola rozliczania opłat za centralne ogrzewanie we 

wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, ze 

szczególnym uwzględnieniem najemców 

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 
§ 25 ust. 1 Statutu II kwartał 2017 

5.  Kontrola wykonania inwestycji gminnych tj.(ul 

Chłopska, most w Trzcińsku) 
Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 
§ 25 ust. 1 Statutu II kwartał 2017 

6.  

 

 

Kontrola realizacji zadań związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg po zakończeniu sezonu (skargi 

mieszkańców)  

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 
§ 25 ust. 1 Statutu II kwartał 2017 

7. Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2016 i 

sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia bądź 

nieudzielania absolutorium za rok 2016 

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 
§ 25 ust. 1 Statutu 

 

II kwartał 2017 

8. Kontrola infrastruktury wodościekowej w Gminie 

Janowice Wielkie (posiedzenie w części wyjazdowe). 

Kontrola zrzutu ścieków na oczyszczalnię i tryb 

przyjmowania ścieków 

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 
§ 25 ust. 1 Statutu 

 

III kwartał 2017 

9. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 

(wydatkowanie dotacji z budżetu Gminy Janowice 

Wielkie)  

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie, 
Kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej 

§ 25 ust. 1 Statutu III kwartał 2017 



10. Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 2016 r. w tym realizacja programu 500+ 
Wójt Gminy 

Janowice Wielkie, 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  

§ 25 ust. 1 Statutu 

 

III kwartał 2017 

 

11. 

 

Kontrola umów i usług zlecanych na zewnątrz Gminy 

Janowice Wielkie, weryfikacja zakresu i sposobu 

zatwierdzania (dotyczy umów i usług o charakterze 

długoterminowym)  

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 
§ 25 ust. 1 Statutu IV kwartał 2017 

12. Kontrola gospodarki finansowej sołectw (fundusze 

sołeckie). Kontrola opłaty targowej 2014-2016 

Wójt Gminy 

Janowice Wielkie, 

sołtysi 

§ 25 ust. 1 Statutu 

 

 IV kwartał 2017 

13. Realizacja skarg, wniosków i interpelacji przez Wójta 

za rok 2017 r. 
Wójt Gminy 

Janowice Wielkie 
25 ust. 1 Statutu IV kwartał 2017 

Ponadto Komisja Rewizyjna realizować będzie zadania doraźne zlecone przez Radę Gminy w 

Janowicach Wielkich. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz -przed przystąpieniem do głosowania 

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

obrad obecnych jest 11 radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 

11 radnych, 11 głosów „za” głosy „ przeciw” i głosy ‘’wstrzymuje się’’ nie wystąpiły 

Ad.7.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2016 roku  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Czaja – Komisja rewizyjna Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016r. poz. 446 ze zmianami 

oraz zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej zawartych w statucie Gminy Janowice Wielkie. 

Komisja rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyło 8 posiedzeń, 7 z nich dotyczyły kontroli 

zaś jedno posiedzenie dotyczyło opiniowania skargi na prace Wójta Gminy Janowice Wielkie. 

Protokoły z posiedzeń z wnioskami i uwagami Wójta Gminy Janowice Wielkie państwo 

otrzymaliście. Posiedzenia 21 wnioski KR wnioskuje w miarę możliwości w następnych 

przetargach zaznaczać konieczność posiadania przez firmy startujące do przetargów bazy 

sprzętowej na terenie Gminy Janowice Wielkie. Tutaj wyjaśnienie Wójta i uwaga, że ze 

względu na zamówienia publiczne takiego wpisu nie można zastosować w 

umowie.Posiedzenie22 – opiniowanie skargi na pracę Wójta przez pana Andrzeja Usa. Skargę 

KR rozpatrzyła i uznała, jako bezzasadną..Posiedzenie 23 dot.: sprawozdania z realizacji 

ustawy o świadczeniach rodzinnych GOPS w Janowicach Wielkich i tutaj KR pozytywnie bez 

uwag ocenia pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. 

Posiedzenie 24 dot. oceny wydatkowania dotacji i pożyczek gminnych na cele publiczne 2014-

2015 gospodarki finansowej. KR pozytywnie opiniuje bez uwag gospodarowanie finansami – 

protokół bez uwag. Posiedzenie 25 został przesłany dzisiaj do Urzędu z uwagi na to, że ja w 

tym posiedzeniu nie uczestniczyłem i przesłałem a-mailem do członków komisji o 

zatwierdzenie w/w protokołu, lecz nie otrzymałem żadnej odpowiedzi i w związku z tym 

wysłałem w takiej formie jak ja sporządziłem Posiedzenie 26 ocena stanu świetlic na terenie 

Gminy Janowice Wielkie KR wypracowała 3 wnioski  

1.Zapewnienie temperatury podczas sezonu grzewczego świetlicy w Trzcińsku zgodnie z 

przepisami BHP.  



2.Rozważyć możliwość instalacji dodatkowej kamery monitoringu w świetlicy Janowice 

Wielkie.  

3.Rozważyć możliwość instalacji rutera internetowego w świetlicy Komarno z sieci 

komórkowych. Protokół bez uwag. Posiedzenie 27 dot. kontroli mienia gminnego będącego w 

użytkowaniu przez OSP Janowice Wielkie, oraz kontrola wydatkowania środków pieniężnych 

pochodzących z budżetu Gminy Janowice Wielkie przez OSP Janowice Wielkie za lata 2013- 

2015 KR wypracowała dwa wnioski 

 1.Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń, co do wydatkowania dotacji z budżetu Gminy 

przez OSP Janowice Wielkie w okresie 2013-2015r.  

2.Rozważyć możliwość dofinansowania prac remontowych w remizie OSP Janowice Wielkie 

(dokończenie remontu). Uwag nie stwierdzono. Posiedzenie 28 dot. kontroli działalności 

Publicznego Przedszkola Gminy Janowice Wielkie. Kontrola realizacji skarg, wniosków, 

interpelacji i uchwał przez Wójta Gminy Janowice Wielkie oraz terminowości udzielania 

odpowiedzi KR wypracowała wnioski  

1.Przeprowadzić analizę dotyczącą możliwości centralizacji oddziałów przedszkolnych 

(lokalizacja pomieszczeń)  

2.Komisja Rewizyjna dostrzega poprawę w terminowości udzielania odpowiedzi na skargi, 

wnioski i interpelacje. 

3.Komsja Rewizyjna rekomenduje składanie wszystkich wniosków i interpelacji w formie 

pisemnej (usprawni to skuteczność i terminowość odpowiedzi). 

Podczas przeprowadzonych kontroli KR ze strony Wójta jak i Przewodniczącego rady Gminy 

w Janowicach Wielkich miała zapewnioną obsługę techniczną jak i udostępnione dokumenty 

do kontroli przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Janowice Wielkie. Należy 

nadmienić, że KR wykonała w 100% plan pracy za rok 2016.  

Otwarcie dyskusji 

Radny Piotr Lesiński – dot. protokołu, 21 co znaczy zapis UPZP. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski- ustawa -Prawo zamówień publicznych  

Radny Piotr Lesiński – druga rzecz protokół 26 – Zgłaszane problemy i potrzeby świetlic.  

Jedno zdanie -wygasły problemy z ogrzewaniem z uwagi na ustabilizowanie wpłat gminy do 

wspólnoty mieszkaniowej.  A tak wyglądają wpłaty na styczeń 2016 Urząd Gminy zalegał do 

wspólnoty tam gdzie jest biblioteka15 tys. zł.  Tak sumiennie w tym roku wpłacał, że po 

zmianach budżetowych wpłynęło 7 tys..zł. Ale łącznie po roku 2016 na styczeń 2017 Urząd 

Gminy w Janowicach Wielkich zalega do wspólnoty 26 640 zł, czyli w 2016 roku zadłużenie 

wzrosło o 12 tys. zł i tak ustabilizowane wpłaty gminy pomogły w ogrzewaniu centralnym. 

Były problemy z ogrzewaniem i ekspert, który oglądał centralne i stwierdził, co trzeba zrobić 

żeby poprawić żeby była dogrzewana biblioteka i świetlica. Była też taka opcja, że wspólnota, 

tj. mieszkańcy zastanawiali się czy nie odciąć bibliotekę i świetlicę na zasadzie takiej żeby w 

zimie mieć ciepło kosztem tym, że w bibliotece i świetlicy można zawiesić zajęcia. Do tego nie 

doszło, ponieważ z ciągnięto eksperta dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy założyli 

dodatkowe pompy wymieniono piec centralnego ogrzewania zostały wymienione wkłady 

kominowe do komina został uszczelniony wkład do pieca i na dzień dzisiejszy piec ma taką 

temperaturę, jaką powinien osiągać i skończyły się problemy z centralnym.  Urząd Gminy 

wpłaca do wspólnoty około 3 tys. zł miesięcznie Wspólnota budynku 1 Maja 25 myślała o 

elewacji części frontowej budynku.  

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz - ja też w sprawie tego samego protokołu nr 

26 we wnioskach -zapewnienie temperatury podczas sezonu grzewczego świetlicy w Trzcińsku 

zgodnie z przepisami BHP. 

Radny Radosław Czaja – potwornie było zimno jak tam byliśmy.  Wniosek Pani opiekunki 

świetlicy był taki, że nie można pracować w takich warunkach.  W momencie, kiedy padł z 

nasz strony wniosek diametralnie się zmieniło. Wniosek został wykonany. 



Wójt Gminy Kamil Kowalski - piec został wymieniony zmieniony został palacz zmieniły się 

godziny rozpalania i wszystko się poukładało. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – odnośnie protokołu nr 28 - Komisja 

Rewizyjna rekomenduje składanie wszystkich wniosków i interpelacji w formie pisemnej 

(usprawni to skuteczność i terminowość odpowiedzi). Pewnie dobrze byłoby, ale statut mówi, 

że można składać wnioski i interpelacje ustnie na sesji. Ale przy okazji dołączę się do tego, 

jeżeli chcecie żeby to była interpelacja czy wniosek to mówcie jasno i zaznaczajcie.  

Radny Jan Popławski – mam pytanie do protokołu, 27 jeżeli chodzi o OSP. Czy w tych 

dotacjach gminnych są uwzględnione dotacje z rad sołeckich? TAK. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – po analizie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

za II półrocze 2016 zostało przyjęte przez radę gminy w Janowicach Wielkich.  

 

Przerwa 14:20 – 14: 30 

 

Ad.8/9.Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, 

zapytania Radnych. Sprawy różne 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota - zwróciła się do radnych o jasne 

zaznaczanie czy jest to wniosek czy interpelacja. 

Radny Piotr Lesiński - chodzi mi o śmieci i te gniazda gminne.  Kilka razy zaobserwowałem, że 

jak przyjeżdża firma Simeko otwierają przegródki wyjeżdżają z koszem plastikowym i szkłem i 

opróżniają pojemniki a dookoła pojemników jest kilkadziesiąt reklamówek. Niestety te reklamówki 

pozostawili mieszkańcy. Te reklamówki nie są tylko z plastikiem, ale są też ze szkłem. Jak kubły 

były pełne te pełne reklamówki pozostawione są obok kubłów?  Był okres zimowy było to 

przysypane śniegiem a teraz przyjechali opróżniła pojemnik wstawili z powrotem a reklamówki 

dalej do połowy zasypują kubeł. Rozmawiałem z Panem Sekretarzem firma zabiera plastik i szkło 

dzień po dniu i należałoby dopilnować firmę, jeżeli mają to w umowie żeby zabrali te rzeczy, które 

są dookoła albo we własnym zakresie własnymi siłami wysłać naszych pracowników i żeby 

wrzucili te pozostałości do tych pustych koszy. 

Radna Anna Skotarek - czy jest w umowie zapisane z firmą Wodnik, w jakim okresie mają usunąć 

awarię. O ile nie ma czy można aneksem dopisać to do umowy. 

Mecenas Janusz Konkol – świadczenia Wodnika polegają na dostawie wody i odbioru ścieków. 

Wodnik nie ma żadnych uprawnień do rurociągu, który jest własnością gminy. Na gminie ciąży 

obowiązek usuwania usterek i awarii.  

Radna Anna Skotarek, – jeżeli ta infrastruktura jest gminna czy nie można zapisać ( odnośnie 

mieszkańców), w jakim okresie czasu gmina ma usunąć awarię.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - w razie awarii nasi pracownicy robią wszystko i natychmiast. Na 

przestrzeni 6 lat liczba awarii wzrasta a czas reakcji usuwania tych awarii naprawdę staje się coraz 

szybszy i coraz sprawniej to robimy. Jeżeli wystąpią zdarzenia losowe z uwagi na silę się przyrody 

to mam obowiązek dowozu wody pitną dla wszystkich mieszkańców mam zapewnić podstawowe 

obowiązki wobec mieszkańców. 

Radny Jan Popławski - wniosek na działce po byłym cmentarzu w Komarnie wyciąć drzewa 

wzdłuż muru, które rosną za murem na tej działce. ( Tak z 1, 5 m od muru) Tam są takie drzewa, 

ze wypychają ten mur na ulice, ze za rok czy dwa to ten mur może wylądować na ulice.  Ta część 

działki nie jest objęta nadzorem konserwatorskim. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – przekaże   

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Alicja Kozak Halota - ja w sprawach różnych. Chciałabym 

wrócić do tematu, który był poruszany przez zemnie na poprzedniej sesji i dotyczył interpelacji 

złożonej przez zemnie i radną Iwonę Niedżwiedzińską, w której to w odpowiedzi znalazła się 

informacja o tym, że nie wydaje się zasadnym umieszczenia w schronisku psa stróżującego na 



oczyszczalni. Wypowiadałam się na poprzedniej sesji, że żadnych taki wniosek nie został złożony 

ostatecznie została przyjęta interpelacja Pana Sekretarza. 30.12.2016  otrzymałam pismo o 

następującej treści. · 

  
 



Złożyłam dzisiaj w sekretariacie i będę chciała złożyć do biura Rady Gminy pismo, które jest moją 

odpowiedzią na przetoczone przed chwilą pismo i pozwolę sobie je przeczytać 

 
Wójt Gminy Kamil Kowalski – ja się podaje  

Radna Anna Skotarek opuściła sale obrad 



Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz – interpelacja. W związku z tym, że na 

poprzedniej sesji rozmawialiśmy przy ustalaniu budżetu i ja podnosiłem kwestie tego, aby z 

tymi zmianami w powiecie i sposobu realizowania naszej wspólnej promocji przez powiat ( 

miałem wątpliwości czy nasze pieniążki powinny być nadal przeznaczane na ta promocję), Na 

co dokładnie są nasz pieniądze przeznaczane z tejże dotacji. W jaki sposób jest 

wykorzystywana. Proszę o kompletną taka informację na ten temat. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - ja na ten rok jeszcze nie podpisałem. Odnośnie roku 2016 z 

powiatu wpłynęło rozliczenie i jest do wglądu u Pani Karoliny Rokickiej 

Radny Dariusz Podkański - w sprawach różnych mam prośbę żeby firma, która odśnieża a 

może nasi pracownicy gminnym ciągnikiem zgarnąć ten śnieg miedzy drzewa koło ośrodka 

zdrowia.  Druga sprawa dotyczy sprawy poruszonej na Komisji odnośnie liczników są takie 

liczniki na wodę jak liczniki energetyczne, które można załadować jak telefon komórkowy. W 

miarę możliwości jak ktoś sobie doładuje ten licznik na tyle będzie miał wodę. Warto pochylić 

się nad tym tematem. Zamontować takie liczniki tym, którzy nie płacą za wodę. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - sprawdziłem Mysłowice mają coś takiego. Jak jest to 

formalno-prawnie przeprowadzone? Temat przyjąłem postaram się dotrzeć zadzwonię pod 

pytać, na jakich zasadach oni to rozwiązali ile to kosztuje, jaki jest system. Postaramy się 

rozeznać tez ten pomysł mi się podoba.  

Sołtys wsi Miedzianka Andrzej Brudziński – odbudowa drogi popowodziowej w Miedziance 

czy u nas jest jakaś droga przewidziana do remontu. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – jak dobrze pamiętam Miedzianka ani z 2012 ani 2013 takich 

gminnych nie ma zapisanych. Staraliśmy się o wpisanie dróg powiatowych. Powiat wpisał 

drogę na Ciechanowice. Natomiast w tej chwili nie ma możliwości takie rzeczy do protokołu 

popowodziowego wpisuje się tuż po wystąpieniu strat. Na pewno droga w Miedziance nie jest w 

planach powiatu jedyną drogą, o czym mówił radny Sławomir Celt na poprzedniej sesji. 

Sołtys wsi Miedzianka Andrzej Brudziński - drugie pytanie to my, jako rada sołecka 

kilkakrotnie zwracaliśmy się do Pana odnośnie stworzenia punktu spotkań. Faktor zajął dwie 

działki i tam się nic nie dzieje.  U nas na zebranie wiejskie przychodzi około 30 osób ( zebrania 

są w kościele i na terenie kościelnym. Mamy zakupione dwie ławki, które leżą u was w Gminie. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – jestem bardzo zdziwiony, bo ja na temat, że wy, jako sołectwo 

chcecie przeznaczyć działkę na zabudowanie placu zabaw i postawienie ławeczek to ja 

rozmawiałem już dawno z Panią Prezes Stowarzyszenia Faktor, która powiedziała, że nie ma 

problemu, że tą działkę na takie działania udostępni. Nie wiem gdzie ten zamiar i zapał zniknął. 

Absolutnie byłem kontrą odnośnie sprzedaży budynku na zakręcie ( tego magazynu pod 16). 

Sołtys wsi Miedzianki Andrzej Brudziński - Panie Wójcie ten budynek na zakręcie zobowiązać 

Stowarzyszenie Faktor do jego zabezpieczenia tam spadają dachówki.  

Wójt Gminy Kamil Kowalski - wystąpię z taką interwencją. Proponuje na spokojnie wrócić do 

tematu wiosna się zbliża i jest to temat do rozwiązania. Pamiętam, że jeżeli chodzi o te uzgodnienia 

nie było żadnej kontry ze strony Stowarzyszenia Faktor. 

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz – Panie Wójcie nasunęła mi się myśl, że 

te działki naprzeciwko nowego ośrodka zdrowia są gminne. Wspomniał Pan wcześniej, żeby 

ich przekwalifikować w zamyśle na przedszkole to jest tam problem, bo są tam drzewa a może 

zrobić naprzeciwko ośrodka zdrowia mały parking dla samochodów. Tak naprawdę to jest tam 

problem przy budowie ośrodka miał być parking miały zniknąć samochody z pobocza ulicy a 

skończyło się na mówieniu ładnym. Myślę, że dobrze byłoby rozważyć zrobienie małego 

parkingu, ponieważ te działki nie nadają się na budowlankę przywieść klińca utwardzić 

wyrównać ten teren i zrobić parking naprzeciwko nowego ośrodka zdrowia. 

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

Ad.10. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.  



Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – jak wiecie we wtorek na godz. 14: 00 

zostanie zwołana nadzwyczajna sesja rady Gminy w Janowicach Wielkich, na której omówimy 

projekt uchwały w sprawie inwestycji, który dziś został nam złożony przed sesją. Jako, że 

dzisiaj jesteście obecni nie będziemy wysyłać do was powiadomienia, że we wtorek o 14: 00 

jest nadzwyczajna sesja? Zawiadomienia zostaną wysłane tylko radnym i sołtysom, których tu 

dzisiaj nie ma. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski - chciałbym się odnieść do tego punktu z poprzedniej sesji, 

ponieważ jest obecny Przewodniczący Rady Gminy Janowice Wielkie jak również 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej chciałbym nawiązać i odczytuje 

z protokołu wypowiedź Pana Przewodniczącego Rady Gminy. Chciałbym złożyć jedną rzecz 

odnośnie ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Komunalnej Panie Wójcie jest 

to sprawa bardzo przykra mianowicie pomysł z tym żeby radny protokółował posiedzenie 

komisji. Mi, jako Przewodniczącemu Rady porządek przewrócił się do góry nogami jak to 

usłyszałem od przewodniczącego komisji budżetowej, że był taki pomysł i to, że był poważnie 

traktowany ze strony Urzędu. Ja tylko przypomnę, że według statutu gminy odpowiedzialnym 

za przygotowanie obrad jest Wójt i w Pana gestii żeby pracownik urzędu był i protokółował. 

Nie wyobrażam sobie żeby radny na posiedzeniu zajmował się jeszcze protokołowaniem. 

Bardzo proszę żeby taki pomysł był pierwszym i ostatnim pomysłem na temat protokołowania 

przez radnego posiedzenia komisji. Zazgrzytałem bardzo mocno słysząc wypowiedź Pana 

Przewodniczącego primo, że nie wiedziałem, że tego typu rozmowy miały miejsce sekundo, że 

komisja była prowadzona przez pracowników Urzędu Gminy była protokołowana w formie 

papierowej przez Panią Karolinę Rokicką jak i w obecności poprawki uwagi wysłanej 

bezpośrednio przez Sekretarza w formie elektronicznej. Natomiast pierwszy raz wówczas nie 

było Przewodniczącego KB, kiedy Pan zgłaszał swoją uwagę w taki sposób mocny i stanowczy 

nie odpowiadałem, bo nie miałem wiedzy. Ja uczestniczyłem na posiedzeniu KB i wiem jak to 

wyglądało, kto kiedy przyszedł a kto kiedy wyszedł, jako całościowo posiedzenie wyglądało. 

Kategorycznie nie zgadzam się z tym, że nie była obsługiwana KB przez pracowników Urzędu 

Gminy. Poprosiłem Pana Miłosza Kamińskiego, aby pisemnie złożył wyjaśnienia dotyczące 

tego wydarzenia i teraz przeczytam. W związku z przedstawioną Radnym na sesji Rady Gminy w 

dniu 29 grudnia 2016 r. i skierowaną do Wójta Gminy uwagą Pana Przewodniczącego w sprawie 

protokołowania obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady, jako osoba uczestnicząca w 

wymienionej sytuacji pragnę przedstawić swoje stanowisko w sprawie. 

 W dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 miało rozpocząć się posiedzenie ww. Komisji. Tego 

dnia wyznaczono urlop Pani Bogusławie Nestorowicz - Pracownikowi odpowiedzialnemu za 

prowadzenie Biura Rady Gminy, prowadzącemu protokół z posiedzeń ww. Komisji. W moim 

przekonaniu urlop musiał być wyznaczony, gdyż wiązał się z ważnymi sprawami Pracownika, o 

których poinformować nie mogę. Pracownik Biura Rady Gminy zresztą wielokrotnie dowiódł, że 

poważnie i odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki, wobec czego nie można wątpić, że wzięcie 

urlopu w dniu posiedzenia musiało być uzasadnione. O odpowiedzialnym traktowaniu zadania 

świadczy wcześniejsze poinformowanie Wójta o nieobecności, co miało bezpośrednio skutkować 

zmianą osoby prowadzącej protokół. Pracownik zastępujący Panią B. Nestorowicz miał z powodu jej 

nieobecności powierzone tego dnia - poza własnym zakresem obowiązków - sprawy działalności 

gospodarczej obciążające pracownika Biura Rady Gminy, więc podjąłem decyzję, że nie może 

dodatkowo prowadzić protokołu Komisji. Decyzję uważałem i uważam za właściwą, gdyż trudno 

wyobrazić sobie przerywanie posiedzenia dla obsługi klientów Urzędu zgłaszających się w sprawie 

działalności gospodarczej, podobnie jak niepożądane wydaje się zmuszanie klientów do oczekiwania 

na zakończenie posiedzenia Komisji z udziałem pracownika zaangażowanego do protokołowania. 

 O planowanej nieobecności Pani B. Nestorowicz z powagą poinformowałem 

Przewodniczącego Komisji Budżetu w jednym z kilku dni poprzedzających dzień posiedzenia, 

niezwłocznie po dowiedzeniu się o zbliżającym się urlopie pracownika Biura Rady Gminy. 



Powiadomienie odbyło się w sposób nieformalny - podczas wizyty Przewodniczącego Komisji w 

Urzędzie przekazano ustnie informację, że tego dnia nie będzie Pani B. Nestorowicz do protokołowania. 

Tryb przekazania informacji wydaje się całkowicie odpowiedni do rangi wydarzenia, zwłaszcza, że od 

wielu lat Radni są informowani właśnie ustnie o różnych sprawach związanych z wykonywaniem 

swojej funkcji i nigdy do tej pory nie stanowiło to problemu. Uznałem za zasadne powiadomić 

Przewodniczącego o spodziewanym utrudnieniu, które mogłoby np. spowodować decyzję 

Przewodniczącego Komisji o przeniesieniu posiedzenia na inny dzień, co również miało już miejsce w 

przeszłości. Przewodniczący Komisji odparł, że posiedzenie będzie protokołować Pani Radna S. 

Przedwojewska, co przyjąłem do wiadomości, jako fakt, który nie wymaga dodatkowej weryfikacji.  

 Nie wydawała się mi odpowiedź Przewodniczącego dziwna ani niezrozumiała, zwłaszcza w 

kontekście obrad Komisji Rewizyjnej, która zwyczajowo sama protokołuje swoje obrady bez 

angażowania pracownika Biura Rady Gminy lub innej wyznaczonej osoby. Wbrew opinii Pana 

Przewodniczącego Rady wyrażonej na sesji Rady w dniu 29 grudnia 2016 r., istnieje taki zwyczaj w 

Gminie Janowice Wielkie (podobnie jak w innych gminach) i niczym niezwykłym nie wydaje się 

rozszerzenie jego obowiązywania także na drugą Komisję działającą w Radzie, jeżeli taką wolę wyrazi 

Jej Przewodniczący, będący organizatorem Jej pracy.  

 Tym niemniej wypowiedź Pana Przewodniczącego Komisji, jak miało się okazać w dniu 

posiedzenia i na chwilę przed godziną jego rozpoczęcia, już w obecności zbierających się Radnych, 

okazała się zamierzonym żartem. Przewodniczący oświadczył, że był przekonany, iż jego oświadczenie 

zostanie zrozumiane, jako wypowiedź o charakterze humorystycznym, której nie należy traktować 

poważnie, co z kolei wprowadziło mnie w zdziwienie, gdyż od początku nie uważałem wymiany zdań 

w sprawie nieobecności pracownika za czynienie sobie żartów. Jeszcze w dniu przed posiedzeniem 

Komisji poinformowałem Wójta, że zdaniem Przewodniczącego Komisji, obrady będzie protokołować 

Pani Radna S. Przedwojewska i poszukiwanie zastępstwa za Panią B. Nestorowicz w tym stanie rzeczy 

nie jest potrzebne. 

 Ponieważ jednak Pan Przewodniczący Komisji w chwili oczekiwania na zebranie się quorum 

oświadczył, że Pani Radna S. Przedwojewska nie będzie protokołować posiedzenia (jak się miało 

okazać, nie była tego dnia obecna na posiedzeniu), zobowiązałem się znaleźć osobę do protokołowania. 

Protokół objęła Pani K. Rokicka, pracownik ds. promocji, pod moim nadzorem, gdyż samodzielnie 

protokołu prowadzić nie mogłem z powodu referowania projektu uchwały w sprawie strategii rozwoju, 

co uniemożliwiało jednoczesne czynne uczestnictwo w dyskusji i prowadzenie zapisu posiedzenia. 

Nadmieniam, że ok. 10-minutowe oczekiwanie na przybycie protokolanta nie wydłużyło czasu 

oczekiwania na rozpoczęcie posiedzenia, ponieważ w tym czasie - mimo opóźnienia w stosunku do 

planowanej godziny rozpoczęcia - i tak oczekiwano na zebranie się quorum. Projekt protokołu 

posiedzenia z dnia 22 grudnia br. został napisany niezwłocznie po zamknięciu posiedzenia i oczekiwał 

na Przewodniczącego Komisji w Biurze Rady Gminy, któremu miał zostać przekazany w związku z 

Jego obecnością na sesji Rady w dniu 29 grudnia br. 

 Z całą mocą muszę stwierdzić, że uważam, iż zadanie polegające na protokołowaniu 

posiedzenia Komisji w dniu 22 grudnia br. zostało wykonane, a tutejszy Urząd jak zawsze zapewnił 

właściwą obsługę pracy Komisji i ostatecznie brak stałego protokolanta nie spowodował utrudnień w 

pracy organów Rady Gminy. W moim przekonaniu przyczyną incydentu było jedynie niezrozumienie 

pozawerbalnej intencji wypowiedzi, która została potraktowana serio przez jedną ze stron nieformalnej 

rozmowy, co z kolei wynikało z dynamiki rozmowy, skłaniającej rozmówców do szybkiego przejścia 

do meritum z uwagi na rozległość i ciężar spraw wymagających pilnego załatwienia w danym 

momencie. Zresztą - jak powszechnie wiadomo - intencje niekiedy mają to do siebie, że bywają 

niewłaściwie zrozumiane i nieraz wielki wysiłek zmierzający do przekazywania wszelkich informacji i 

zapewnienia należytej obsługi Radnych nie jest dostrzegany lub jest mylnie odbierany, co powoduje 

nierzadko pewnego rodzaju rozgoryczenie pracowników Urzędu. 

 Dążąc do uczciwego i pełnego wyjaśnienia i zamknięcia sprawy, uważam za zasadne poprosić 

Pana Przewodniczącego Komisji o wyjaśnienie, dlaczego doszło Jego zdaniem do takiej sytuacji, jak 



również o udzielenie informacji przez Pana Przewodniczącego Rady, na jakiej podstawie w sposób 

kategoryczny ocenił sytuację, nie próbując wcześniej dokonać niezbędnych ustaleń z udziałem 

przedstawicieli tutejszego Urzędu zaangażowanych w sprawę.  

 Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że mimo obustronnego poczucia dyskomfortu 

wywołanego incydentem, wciąż możliwe są pozytywne działania podejmowane wspólnie, w 

atmosferze dobrej, otwartej i partnerskiej współpracy z Panami Przewodniczącymi i wszystkimi 

Radnymi, zmierzające nie do wyolbrzymiania znaczenia poszczególnych sytuacji, ale do harmonijnego 

prowadzenia spraw samorządowych, w tym podejmowania uchwał służących dobru Gminy Janowice 

Wielkie i oczekiwanych przez jej mieszkańców. Dziękuje za wysłuchanie oświadczenia Sekretarza 

Gminy.  Ja od siebie dodam, że zabrakło mi na ostatniej sesji gdzie zostało zrzucone bardzo poważny 

zarzut do pracy i współpracy i do sposobu organizacji prac Rady Gminy przez Urząd i jego Wójta i 

Sekretarza, że zgadzam się z ostatnimi akapitami tej wypowiedzi odnośnie protokółowania posiedzenia 

KB w dniu 22.12.2016 r. odnośnie naszej chęci zawsze otwartości nie tylko Wójta nie tylko Sekretarza, 

ale wszystkich pracowników z poszczególnymi radnymi Jest to trochę przykre. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Komunalnej i Infrastruktury Piotr Gołębski - z Panem 

Sekretarzem rozmawialiśmy bezpośrednio po sesji, z której ze względu na sprawy osobiste musiałem 

się zwolniłem u Przewodniczącego. Wyraziłem swoją opinie i zwrócenie uwagi przez 

Przewodniczącego Rady Gminy jest szefem Rady Gminy jego prywatna opinia, jako szefa rady i 

stwierdziłem, że była trochę za ostra, co przekazałem Panu Przewodniczącemu. Nikt nikomu nie 

zarzucał, że były, jakie kol wiek opóźnienia wynikające z tego, że nie było protokólanta, że jakiekolwiek 

były utrudnienia w trakcje prowadzenia. Rozpisywanie tak długiej pisma no to, jeżeli my 

rozmawialiśmy przez telefon na ten temat można było też porozmawiać wprost a nie pisać takie długie 

wyjaśnienia. Sytuacja wskazania osoby do protokółowania była na nieformalnym spotkaniu wtedy, 

kiedy byłem w gabinecie Wójta w sprawie własnej załatwiać była dyskusja na różne tematy i miedzy 

innymi została poruszony temat nieobecności Pani Bogusi, która mnie informowała z bardzo dużym 

wyprzedzeniem, że 22 grudnia ma urlop. Pracownik, który jest wskazany w gminie na zastępstwo Pani 

Bogusi również był na zwolnieniu lekarskim, kiedy byłem u Pana Wójta w gabinecie.  Z ironicznej 

dyskusji na inny temat, kto będzie protokołował posiedzenie wtedy ja rzuciłem propozycję Iwony, 

Niedżwiedzińskiej, która tutaj przez Pana Sekretarza nie jest wspominana tylko z tego względu, że na 

jej rzetelną pracę i szerokiego sporządzenia protokołu nie brałem tego na poważnie.  Nie wiedziałem, 

kto będzie na posiedzeniu komisji i nie mogłem w 100 % wskazać osoby. Współprace deklarujemy w 

tym samym kierunku dla dobra mieszkańców. Ale żeby pisać tak obszerne pismo to fakt, że przyznałem 

rację Panu Sekretarzowi po rozmowie telefonicznej mógł się poczuć urażony, bo to było za ostre 

aczkolwiek tego typu sprawy powinny być poruszane oficjalnie wprost.  Jeżeli to było w formie 

nieporozumienia na początku posiedzenia KB podszedłem do Sekretarza i zapytałem, kto będzie 

protokółował wyraźnie wyraziłem wprost swoją opinię, która dostała przed chwilą przez mnie 

przedstawiona i jak wyglądała sytuacja Pan Sekretarz zorganizował osobę, która protokołowała nie 

wniosłem na koniec żadnych zastrzeżeń. Na koniec powiedziałem żeby na przyszłość takie sytuacje nie 

miały miejsca. I temat się zakończył. Powiem, że aż tak kolokwialnych ostrych wątów w stronę Pana 

Sekretarza nie wyrażałem i nie wyrażam na chwile obecną. Sprawa została miedzy nami wyjaśniona 

wprost nie i ta sprawa, która miała miejsce typu tak przedstawiania nie miała najmniejszego sensu 

można było załatwić po prostu prostą rozmową. 

Wójt Gminy Kamil Kowalski – Panie przewodniczący KB proszę nie przyjmować to wprost do 

siebie. Proszę mnie zrozumieć, jeżeli Przewodniczący Rady Gminy formułuje w moim kierunku Wójta 

Gminy zdanie -Nie wyobrażam sobie żeby radny na posiedzeniu zajmował się jeszcze 

protokołowaniem. Bardzo proszę żeby taki pomysł był pierwszym i ostatnim pomysłem na 

temat protokołowania przez radnego posiedzenia komisji. Proszę mi się nie dziwić, że 

zażądałem od podległego mi pracownika precyzyjnego opisania pisemnego sprawy po to żeby 

uniknąć, że to coś w żarcie poprosiłem wprost opisania sytuacji. Ponieważ prośby i 



wyobrażenia przewodniczącego Rady Gminy na poprzedniej sesji w sprawach organizacyjnych 

były dosyć mocne i nie ukrywam, że bezpośrednio uderzały we mnie jak również podległym 

pracownikom stąd poprosiłem o taką a nie inną odpowiedź. Ja również Panie przewodniczący 

KB uważam, że to jak współpraca wyglądała i mam nadzieję jak będzie wyglądać było może 

niewzorowe, ale byłem bardzo mocno zaskoczony tym, co się wydarzyło na ostatniej sesji Rady 

Gminy. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli Przewodniczący KB był wówczas obecny 

odczytanie czy moje żądanie skierowane do Sekretarza nie miałoby miejsca. Ponieważ Pana 

nie było dostaliśmy mlaskacza i poczułem się w obowiązku w sposób jasny rzetelny i 

precyzyjny podczas obrad rady gminy, co więcej z zapisem do protokołu wyjaśnić te tematy. 

Natomiast, jeżeli chodzi o mnie i współprace wielce zależałoby mi Panie Przewodniczący KB 

żebyśmy dalej normalnie funkcjonowali jak funkcjonujemy a jeżeli są gdzieś zgłaszane tematy 

czy pomysły czy również rozmawiacie państwo między sobą, jako radni macie do tego pełne 

prawo, ale proszę formułujcie to tak żeby nie było niepotrzebnych jakiś dziwnych wniosków 

czy uwag, które tak naprawdę wcale nie musiały mieć miejsca. 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Pawłowicz – ja od siebie dodam, że z miła chęcią pańskim 

wzorem z poprzedniej sesji na chwile obecną nie odniosę się do tego zdążę się zapoznać z pismem i być 

może wtedy ustosunkuje się do pisma z dnia dzisiejszego 

 Więcej pytań i uwag nie stwierdzono 

  

Ad.11.Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Gminy.  

Radny Piotr Lesiński -. Chciałbym prosić o naniesienie poprawki do protokołu nr XXIII z 

dnia 29 grudnia 2016r odnośnie mojej wypowiedzi w sprawie długu subwencji oświatowej 

Powiedziałem, że podjęta była uchwała o obniżeniu dodatków ( nie pensji). Na te dodatki 

wpływały: dodatek wychowawczy - za wychowawstwo dodatek funkcyjny dodatek za opiekę 

nad stażystą i dodatek motywacyjny.  Przez pomyłkę wpisano również dodatek 

mieszkaniowy. To powiedział kolega radny Powiatowy Sławomir Celt. Ten dodatek jest 

automatyczny i nie podlega zmniejszaniu ani zwiększaniu. Bardzo proszę o dokonanie 

skreślenia w protokole Nr XXIII/2017 lub naniesienie sprostowania.  

Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Pawłowicz - autopoprawka zostanie zamieszczona na 

BIP. Wracając do punktu pytam, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady 

Gminy zechce podnieść rękę. Oznajmił, że w czasie głosowania na sali obrad obecnych jest 10 

radnych W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego głosowało 10 radnych, 9 głosów 

„za” 1 głosy ‘’wstrzymuje się’’ ( radny Radosław Czaja) 

Głosy „ przeciw” nie wystąpiły, 

Stwierdzam, że większością głosów „za” Rada przyjęła protokół z XXIII sesji Rady Gminy. 

 

Ad.12. Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy.  

Przewodniczącego 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: 00 dokonał zamknięcia XXIV sesji Rady Gminy w 

Janowicach Wielkich, podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w 

obradach. 

 

 

Protokołowała                                                                      Przewodniczył  

Bogusława Nestorowicz                                                     Przewodniczący 

Insp. ds. Rady Gminy                                                          Rady  Gminy 

i działalności gospodarczej                                              Paweł   Pawłowicz   

 

 



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

 

 

 

 

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. 
 

 


