P R O T O K Ó Ł Nr 5/2011
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 15 kwietnia 2011 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1) Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
2) Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
3) Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
4) Przedstawiciel Senatora RP Henryka Stokłosy – Andrzej Krojec
5) Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy – Ludgarda Iłowska
6) Etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile – Stefan Piechocki
7) Przewodniczący Rady Powiatu w Pile – Marian Martenka
8) Radna Rady Powiatu w Pile – Hanna Gapińska
9) Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
10) Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Kaczorach – Grażyna Miler
11) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgniewie – Dorota Kończak.
12) Sołtysi.
13) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
Radni nieobecni: Kazimierz Załachowski, Radosław Górka.
ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady piątej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan Kowal –
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12 00 w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu gości i radnych, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał –
(listy obecności radnych oraz pozostałych osób stanowią załącznik nr 1,2 do niniejszego
protokołu).
Na zaproszenie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy przybył zespół „Beśmił” ze Szkoły
Podstawowej w Śmiłowie i przedstawił spektakl pt. „Legenda o Sielawowym Królu”.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek V sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie.
– Przewodniczących Komisji,
– Wójta Gminy,
– informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
w sprawie szkód wyrządzanych przez bobry na użytkach zielonych w Dolinie
Noteci,
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–

informacja Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Zlewni Noteci w
Bydgoszczy dotycząca uregulowania koryta rzeki Noteć,
– informacja Starosty Pilskiego w sprawie zaawansowania prac przy przebudowie
dróg powiatowych na odcinku Ujście - Ruda.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2010 r.
a) Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za
2010 r.,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o „Sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Kaczory za 2010 r”.,
c) dyskusja nad przedstawionym „sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za
2010 rok”.
d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2010 rok.
5. Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r.:
a) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31
grudnia 2010 roku,
b) przedstawienie wniosku (opinii i uchwały) Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu wykonania budżetu
gminy za 2010 rok,
c) odczytanie opinii RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Kaczory w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
d) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie.
10. Apel Rady Gminy w sprawie zmiany lokalizacji zespołu ratownictwa medycznego.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
13. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na wniosek Wójta Gminy wnosi o poszerzenie w/w
porządku V sesji o dodatkowy punkt:
– 9a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum oraz określenie granic ich obwodów mających siedzibę na
obszarze gminy Kaczory,
oraz w związku z pismem, które wpłynęło do Rady Gminy wnosi o poszerzenie porządku o punkt:
- 10a) tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wezwania do
usunięcia naruszenia prawa. W/w sprawy zostały szczegółowo przedstawione na
posiedzeniach komisji Rady Gminy.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmian w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku V sesji.
ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono.
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ad. pkt 3/ Informacja nt. działalności w minionym okresie
a) Radny Henryk Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Komisja Rewizyjna w ostatnim okresie spotkała się dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie
odbyło się w dniu 28 marca 2011 r., podczas którego zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu, ze sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2010 r. a także opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej i informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu
opracowała opinię dotyczącą realizacji i wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2010 r. i podjęła
uchwałę dotyczącą udzielenia Wójtowi Gminy Kaczory absolutorium za 2010 r. Drugie posiedzenie
Komisja Rewizyjna odbyła w dniu 14 kwietnia 2011 r. wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, na którym omawiano materiały sesyjne. Komisje pozytywnie zaopiniowały:
sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe, zmiany w uchwale budżetowej na
2011 r., uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła, uchwałę w sprawie
zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, uchwałę w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Zelgniewie. Ponadto były za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
Natomiast jeżeli chodzi o Apel Rady Gminy w sprawie zmiany lokalizacji zespołu ratownictwa
medycznego tutaj była uwaga radnego Pana Marka Radke, że zgadza się z apelem ale argumenty
w nim zawarte są mało przekonywujące. W sprawie pisma Pani Sołtys z Kaczor dotyczącego inkasa
dwóch członków komisji miało inne zdanie w związku z tym widzę tutaj możliwość rozstrzygnięcia
tego w drodze głosowania.
Chciałbym wrócić do poprzedniej sesji, na której podjęliśmy uchwałę o zamiarze likwidacji
Szkoły Podstawowej w Zelgniewie. Cieszę się, że jest obecna dzisiaj Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zelgniewie, gdyż otrzymałem telefon od Pani Dyrektor, że ja czy któryś
z członków rady wyraził się „że nauczyciele w Zelgniewie się nie rozwijają”. Być może ktoś źle
się wyraził lub źle to zostało zinterpretowane. Wrócę do tego co powiedziałem na poprzedniej sesji.
Szkoła podnosi rangę miejscowości, podnosi rangę wsi jest to miejsce gdzie aktywizuje się
społeczność, gdzie odbywają się różne imprezy. Trudno jest uczyć w szkole jeżeli jest tak mało
dzieci. Uważam, że jest to ze szkodą zarówno dla tych dzieci jak również dla nauczycieli. Szkoła
ma dzieci kształcić wychowywać do roli w grupie, społeczeństwie. Zamknięcie szkoły jest przykre.
Nie było moją intencją, żeby kogoś urazić a jeśli tak to zostało odebrane to Panią Dyrektor bardzo
serdecznie przepraszam.
b) Radny Jarosław Goldberg – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu wraz z Komisją Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 14 kwietnia 2011 r. odbyła wspólne posiedzenie. Omówiliśmy
szczegółowo wszystkie punkty. W większości byliśmy zgodni. Rozbieżność głosów dotyczyła
likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie (2 osoby były przeciwne, 4 – za, 1 wstrzymała się od
głosowania). Również 2 głosy były przeciwne popierające wniosek Pani Sołtys wsi Kaczory,
pozostałe głosy były za podtrzymaniem obecnego inkasa.
Wnioski zgłoszone na komisji:
1. Kiedy będzie kontynuowana budowa chodnika w Zelgniewie?
2. Kiedy rozpocznie się remont Domu Kultury w Zelgniewie?
3. Prośba o założenie lampy z czujnikiem ruchowym przy Domu Kultury w Brodnej.
4. Jakie będą oszczędności finansowe dla gminy po likwidacji Szkoły Podstawowej
w Zelgniewie?
5. Prośba o uzupełnienie szyb na przystanku autobusowym w Prawomyślu.
6. Brak barierek na skrzyżowaniu w Śmiłowie.
7. Naprawić drogę na ulicy Klonowej w Śmiłowie.
8. Kiedy będzie robiona droga z Jeziorek do Brodnej?
9. Dlaczego gmina nie korzysta ze środków unijnych na zajęcia pozalekcyjne?
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10. Dlaczego gmina nie korzysta z projektów unijnych dotyczących rozwoju środowisk
wiejskich?
11. Ile będzie kosztować opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morzewo?
12. Dlaczego wykorzystano tylko 26.400,00 zł. środków unijnych w roku ubiegłym?
13. Dlaczego Pan Wójt nie bierze udziału w posiedzeniach komisji?
14. Prośba o uzupełnienie braków w jezdni na ulicy Rzadkowskiej w Kaczorach.
15. Prośba o postawienie znaku zwalniającego prędkość na ulicy Leśnej w Śmiłowie.
c) Radna Małgorzata Śliwińska Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska:
Przedstawiła krótką informację na temat wyborów do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby
Rolniczej, które odbyły się w dniu 3 kwietnia 2011 r. Głosowanie przeprowadzono w okręgu
wyborczym w Kaczorach. Swoją chęć kandydowania zgłosiło dwóch kandydatów: Pan Jan
Radka z Kaczor i Pan Paweł Matuszak z Dziembowa. Wybierano dwóch członków do Rady
Powiatowej Izby Rolniczej i tak na 589 członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania,
głosowało 57 osób. Pan Jan Radka otrzymał 39 głosów, Pan Paweł Matuszak otrzymał 37 głosów.
Mamy dwóch przedstawicieli w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Gratuluję Panom i życzę owocnej
i dobrej współpracy.
d) Wójt Gminy – Brunon Wolski
Po ostatniej sesji spotkałem się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pile i członkiem
zarządu Panem Stefanem Piechockim odnośnie budowy dróg powiatowych na terenie gminy
Kaczory jeśli chodzi o inwestycje Ruda – Ujście. Chodzi o chodniki w miejscowościach przez które
będzie przechodziła droga powiatowa a więc Byszewice, Rzadkowo, Kaczory i Dziembowo. Pan
Dyrektor Zarządu przyjął na siebie pewne zobowiązania i gmina potwierdziła, że będzie
uczestniczyła przy budowie tych chodników, które nie zostały uwzględnione przy projektowaniu tej
drogi. Proszę Pana Stefana Piechockiego aby pilotował te sprawy, ponieważ trudno będzie oddać tą
drogę powiatową bez chodników. W miejscowości Byszewice ludzie nie będą mieli gdzie w ogóle
chodzić jak będzie zwiększony ruch. Tak samo jeśli chodzi o Rzadkowo trzeba też uporządkować
chodniki po jednej i po drugiej stronie. W Dziembowie również dzieci nie mają dojścia do szkoły.
Szkoda, że tak została dokumentacja zrobiona, że nie uwzględniono chodników przy drogach
przebiegających przez te miejscowości. W sprawie tej drogi spotkałem się również ze Starostą
Powiatu Pilskiego. Skończyło się na rozmowach i obietnicach i do tej pory nie ma żadnego odzewu
czy Pan Dyrektor podjął jakieś działania czy nie podjął.
Jeśli chodzi o barierki na skrzyżowaniu w Śmiłowie to prowadzę rozmowy z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Pan Dyrektor obiecał, że się tą sprawą zajmie. Ostatnio
dzwoniłem, trzy tygodnie temu rozmawiałem z Dyrektorem o Śmiłowie, że to nie zadowala co jest
zrobione, że barierki powinny być ustawione do końca.
Spotkałem się również ze Starostą w sprawie lokalizacji ratownictwa medycznego. Starosta
jest za tym aby pozostawić te zespoły ratownictwa medycznego w tych miejscowościach w których
są i takie pismo Starosta wystosował do Wojewody Wielkopolskiego. Został także podjęty apel
Rady Powiatu w Pile podtrzymujący stanowisko Starosty. Taki apel został podjęty już przez gminę
Wysoka i my taki apel również przygotowaliśmy, żeby go rozesłać jako stanowisko gminy Kaczory.
Brałem udział w konferencji w sprawie infrastruktury kolejowej w Poznaniu. Pojechałem bo
myślałem, że będziemy rozmawiać na temat dworców kolejowych. Na tej konferencji mówiło się
o wszystkim tylko nie o dworcach.
Spotkałem się z rodzicami uczniów, którzy chodzą do Szkoły Podstawowej w Zelgniewie. Na
spotkaniu była Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgniewie i Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Śmiłowie. Atmosfera była dobra.
Była delegacja z Ukrainy na terenie naszej gminy. To był starosta powiatu kryżopilskiego
i jeden z wójtów. Pokazaliśmy teren naszej gminy, jak funkcjonuje gmina, jakie mamy środki
finansowe, jakie dotacje. Wyjechali bardzo zadowoleni. To była już trzecia delegacja z Ukrainy.
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Wyjechaliśmy z „grupą radnych” zobaczyć jak funkcjonują pływalnie w Złotowie,
Człuchowie i Chojnicach. Myślę, że niedługo zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie
dokumentacji i będziemy przymierzać się do realizacji tego zadania.
Odbyły się zebrania strażackie, w niektórych brałem udział: w Kaczorach i w Dziembowie.
Odbyła się również uroczystość 55-lecia działalności Polskiego Związku Wędkarskiego. Chciałbym
przede wszystkim pogratulować Panu Henrykowi Witt za bardzo dobre działania pod względem
organizacyjnym. Uroczystość była związana z wręczeniem sztandaru dla tej organizacji. Mamy
następną organizację, która ma swój sztandar.
W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na realizację budowy dróg i chodników.
Przygotowujemy wnioski o pozyskanie środków finansowych jeśli chodzi o Wiejskie Domy
Kultury: w Śmiłowie, w Dziembowie i budowa Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach.
e) informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie szkód
wyrządzanych przez bobry na użytkach zielonych w Dolinie Noteci
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal poinformował, że w/w informacja nie będzie
przedstawiona, ponieważ przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie przybył jak
również nie przekazał żadnej informacji. Na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa w Margoninie padły
słowa, że obecność bobrów w Dolinie Noteci to w zasadzie „wina rolników”.
Pani Aleksandra Wienke Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Ja byłam na tym spotkaniu
z Ministrem Rolnictwa w Margoninie. Bardzo dużo osób zainteresowanych sprawami rolnictwa
było na tej sali. Spotkanie odbyło się na zasadzie debaty, zadawano pytania z sali i Minister
odpowiadał na zadane pytania. Nas najbardziej interesowała sprawa Doliny Noteci, sprawa bobrów
i szkód wyrządzonych na naszym terenie.
Jeżeli chodzi o Dolinę Noteci w sprawie uregulowania tej rzeki Minister wypowiedział się, że od
kilkunastu lat rzeki w kraju są nieskładne, nie odbywa się transport rzeczny i w związku z tym rzeki
zarastają, podnoszą się dna i dlatego woda nie spływa tak jak powinna. Wina to jest nie rzek tylko
transportu, że przeniósł się z rzek, barek na transport kołowy.
W sprawie bobrów zadano kilka pytań a Pan Minister odpowiedział tylko w jednym względzie, że
bobry rozprzestrzeniły się w Dolinie Noteci tylko dlatego, że mają tam bardzo dobre warunki, rowy
są porośnięte krzakami i to jest budulec do budowania żeremi. Jeżeli rolnicy utrzymywaliby rowy
w dobrej kulturze tego problemu by nie było. Następne pytanie dotyczyło żeremi bobrowych jak
sobie z nimi radzić? Minister odpowiedział, że mamy pisać wnioski o odstrzał i ewentualnie
rozbieranie tam, które zagrażają podtopieniu naszych terenów.
Dużo pytań było również o opłacalność produkcji rolnej najwięcej o trzodę chlewną. Minister
powiedział nam, że może my jako rolnicy nie potrafimy jeszcze spełniać różnych warunków
i dorównać rolnikom na zachodzie.
f) Pani Ludgarda Iłowska Zastępca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Noteci
w Bydgoszczy.
W zaproszeniu, które otrzymałam prosiliście Państwo o podanie informacji dotyczącej
możliwości uregulowania koryta rzeki Noteć. Niestety uwarunkowania prawne a zwłaszcza spór
pomiędzy Ministrem Ochrony Środowiska i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska
a Prezesem Krajowego Zarządu Dróg Gospodarki Wodnej prowadzą do tego, że do dnia
dzisiejszego w oparciu o dwie równoprawne ustawy trudno jest podjąć jakiekolwiek działanie
zmierzające do poprawy sytuacji. Wieloletnie, powtarzające się, i długotrwałe zalewania terenów
pasa do 500 m nie mogą trwać dłużej. Tymczasem z uwagi na Obszary Natura 2000, które zostały
tutaj uchwalone możliwości działania polegające na przebudowie tego odcinka są praktycznie
niemożliwe. Te spiętrzenia, które znajdują się na odcinku Noteci leniwej są utrzymywane od roku
1910 w niezmienionym stanie w oparciu o pozwolenia wodnoprawne. Natomiast cała Dolina
Noteci z uwagi na przewarstwienia o bardzo dużej miąższości torfów osiada. Według naszych
pomiarów miejscami Dolina Noteci osiadła o 1,20 m. Nie będziemy jeszcze przywracali piętrzeń na
Noteci umożliwiając tym samym zejście wód powodziowych aż do takiego stanu kiedy możliwe
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będzie wjechanie przez rolników na pola. Spotyka się to ze sprzeciwem armatorów polskich
i niemieckich, którzy mają zaplanowane rejsy pasażerskie czy przewozy typu gospodarczego. Jeżeli
chodzi o sytuację prawną terenów zalanych to zgodnie z art. 16 prawa wodnego właścicielowi
gruntów zalanych podczas powodzi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowania od właściciela
wody. Właścicielem wody jest skarb państwa. W związku z tym wszystkie osoby, które skierowały
do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wnioski o ewentualne odszkodowanie otrzymały
pismo naświetlające tą samą sytuację prawną. Nadmiar wód i skutki tego nadmiaru zostały
spotęgowane jeszcze przez zatory śryżowe. W tym po przejściu wód powodziowych planowane są
roboty ale nie regulacyjne z uwagi na sytuację prawną. Będą to roboty planowane z funduszy: Odra
2006, funduszu na usuwanie skutków powodzi i funduszu Solidarności. Z funduszu Solidarności
przewidzieliśmy na odcinku Noteci leniwej na terenie gminy Kaczory wykonanie pewnych
przemiałów i usuwanie stożków nasypowych . W najbliższym okresie zostaną przygotowane
dokumentacje projektowe na te działania.
Pan Jan Marciniak Sołtys Wsi Krzewina – Czy mogłaby Pani sprecyzować co będzie robione na
odcinku Noteci leniwej?
Odp. Pani L. Iłowska Zastępca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy Pobieżnie przesondowaliśmy dno i będziemy usuwali stożki nasypowe w tych miejscach gdzie
wypłycenia są największe. Jak tylko przepływy zmniejszą się wchodzimy na pomiary koryta
i wtedy będzie przygotowany materiał do dokumentacji projektowej.
Pan J. Marciniak Sołtys Wsi Krzewina – W jaki sposób chce Pani usuwać te stożki na dnie
koryta?
Odp. Pani L. Iłowska Zastępca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.
W taki sposób na jaki pozwoli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Pogłębiarkami z tym, że
nie będą to duże roboty.
Pani Aleksandra Wienke – W tej chwili Noteć ładnie zeszła. Czy będą przywrócone piętrzenia?
Odp. Pani L. Iłowska Zastępca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.
Nie przywracamy jeszcze piętrzeń. Z reguły przywracaliśmy piętrzenia około 15 kwietnia. Nie jest
to sztywna data bo ten termin jest określony przez wielkość przepływów. W tej chwili nie ma
jeszcze możliwości zwłaszcza na odcinku Noteci leniwej.
Pan J. Marciniak Sołtys Wsi Krzewina – Kto decyduje o spiętrzeniu wody i czym się sugeruje?
Odp. Pani L. Iłowska Zastępca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.
Ja decyduję. Mamy w naszym Zarządzie sześćdziesiąt stopni piętrzonych codziennie o siódmej rano
bądź kilkakrotnie w ciągu dnia dokonujemy pomiaru i oceniamy które stopnie można postawić a
które nie. Zdecydowanie stopnie w okolicy Noteci leniwej nie będą w tej chwili stawiane.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal podziękował Pani Dyrektor L. Iłowskiej za
przedstawienie informacji i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na zgłoszone zapytania i uwagi.
Pani L. Iłowska podziękowała za zaproszenie i opuściła dalsze obrady sesji (z uwagi na sprawy
służbowe).
g) Pan Stefan Piechocki etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile
Jeżeli chodzi o budowę tzw. obwodnicy Ruda – Ujście łączącej dwie miejscowości i dwie
drogi krajowe, na dzisiaj mamy gotowy odcinek Ruda – Osiek. Od Osieka do Białośliwia
wykonawca jest na budowie cały czas. Następny odcinek to jest Białośliwie - Miasteczko
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Krajeńskie. W tym roku wejdziemy jeszcze na odcinek Miasteczko – Kaczory i Kaczory –
Dziembowo. I tymi elementami powinniśmy zamknąć inwestycje w tym roku. Zostałaby na
przyszły rok tylko inwestycja Dziembowo – Ujście. Ta inwestycja jest zlepkiem kilku projektów,
trzeba sobie zdawać sprawę , że projekt sprzed 12 lat miał inne oczekiwania i inne parametry. Na
dzisiaj inwestycja jest finansowana w 50% ale w tym zakresie w jakim był projekt, to co jest
robione poza projektem trzeba wyłożyć z kasy powiatu, a powiat pieniędzy nie ma. Jeżeli chodzi
o gminę Kaczory to chodnik w Kaczorach i Rzadkowie jest w ramach projektu i to będzie
wykonane. Jeżeli chodzi o Kaczory – Dziembowo powiat zrobi 200 m chodnika koło szkoły
w ramach tej inwestycji. Jeśli chodzi o chodniki w Kaczorach to były różne rozmowy i dyskusje, ja
wynegocjowałem układ dwóch chodników tj. budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej
w Byszewicach za kwotę 146 tys. zł., budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rzadkowie. Ze
spraw bieżących mogę się pochwalić, że w tym roku oczyściliśmy pobocza z krzaków na terenie
gminy Kaczory. W miesiącu maju i czerwcu będzie odnowione na terenie całej gminy oznakowanie
poziome.
Pytania i uwagi:
Radny Zbigniew Zdanowicz:
1. Pan mówi, że zostały wycięte krzaki, ale te krzaki nie wszędzie zostały zebrane.
2. Poprzedni Zarząd obiecał, że chodnik przy drodze powiatowej w Zelgniewie będzie
w tym roku dokończony, Pan powiedział, że nie ma mowy o dalszej budowie
chodnika w Zelgniewie.
3. Prosiłem Pana, żeby Pan przyjechał zobaczyć jak wygląda pobocze naprzeciwko
Zakładu Pana Henryka Stokłosy tam są dziury .
4. Powiedział Pan, u Pana Wice Starosty, że powinniśmy postawić znak na drodze
z Piły do Zelgniewa, żeby tam nie przejeżdżały wozy ciężarowe.
Pan S. Piechocki etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile – Ja tą drogą jechałem i wiem co tam
jest. Ja muszę wybierać najpierw najtrudniejsze sytuacje a są trudniejsze. Jeżeli chodzi o krzaki
zwrócę uwagę wykonawcy aby te krzaki pozbierał, takiej sytuacji nie może być. Mówiąc o drodze
Piła – Zelgniewo to wszyscy mamy tą świadomość, że droga ta nie jest do ruchu pojazdów
ciężarowych, muszą być ograniczenia bo inaczej my tej drogi nie utrzymamy. Ja Panu nie powiem,
że chodnik będzie. Ta sytuacja, która jest u pana jest do załatwienia ale nie od ręki, bo są trudniejsze
sytuacje.
Radny Dariusz Krupa – Chodzi o bezpieczeństwo na drodze Śmiłowo- Zelgniewo. Tam powstało
nowe osiedle i trzeba zrobić chodnik. Pisałem pismo do Powiatu odpowiedź jaką otrzymałem to
brak kanalizacji deszczowej. Dla mnie jest to kpina co ma wspólnego deszczówka z chodnikiem?
Druga sprawa to również nowe osiedle na ulicy Kaczorskiej tam też nie ma pobocza. Następna
sprawa to dlaczego droga do Chodzieży od mostu jest odśnieżona a do mostu nie?
Pan S. Piechocki etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile– Jeżeli chodzi o odśnieżanie to
przepraszam były błędy. Nie może tak być, żeby Chodzież miała czarną jezdnię a do Kaczor była
biała. Taka sytuacja nie może się powtórzyć. Pewne decyzje były podejmowane być może były
nieskutecznie sprawdzone. Odnośnie chodnika w Śmiłowie ulica Zelgniewska i Kaczorska to nie
znam szczegółów ale powiem, że powstają problemy po wykonaniu chodnika z odwodnieniem
i dzisiaj się zabezpieczamy tą sytuacją.
Pani Zofia Kościelska Sołtys wsi Brodna – Na łuku drogi Śmiłowo – Zelgniewo na wysokości
przystanku autobusowego jest konieczne ograniczenie prędkości i zrobienie linii ciągłej, nie wiem
dlaczego tak długo nikt na to nie reaguje było zgłaszane już tyle razy.
Pan S. Piechocki etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile– Jeżeli chodzi o ograniczenie
prędkości to proszę o wniosek, nie widzę przeciwskazań aby tam postawić znak.
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Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) – W tym roku ma być realizowana
przebudowa drogi na odcinku Miasteczko – Kaczory, chciałabym zwrócić szczególną uwagę na
pewne miejsce z Rzadkowa w kierunku Miasteczka z prawej strony wymywa ciągle piach. W tej
chwili wiosną było bardzo duże oblodzenie, przy obfitych opadach deszczu ciągle wymywa ten
piach na jezdnię. Jak będzie teraz przebudowywana ta droga to proszę zwrócić szczególną uwagę
żeby tam postawić jakieś barierki aby ten piach i wodę skierować do przydrożnego rowu.
Pan S. Piechocki etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile – Musi być korytkiem odprowadzona
ta woda.
Radny Z. Zdanowicz – Na drodze z Zelgniewa do Piły (Płotki) trzeba położyć warstwę asfaltu,
ponieważ na odcinku około 600 m. droga jest wybita. Mieszkańcy dojeżdżają w/w drogą do pracy
do Piły.
Pan J. Marciniak sołtys wsi Krzewina – Czy wie Pan coś na temat chodnika w Krzewinie bo to
już się ciągnie dłuższy czas?
Pan S. Piechocki etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile – Może Pan Wójt się wypowie bo tu
jest inna koncepcja tego chodnika.
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) - Prosi Pan aby składać wnioski
o ile wiem to po zebraniach wiejskich były składane wnioski o co domagali się mieszkańcy naszej
gminy. Nie wiem czy to będzie robione w ramach przebudowy drogi, chodziło o skrzyżowanie
Dziembowo – Morzewo, Kaczory – Chodzież. To skrzyżowanie jest nieoznakowane wieczorem jak
się jedzie to nie widać czy to skrzyżowanie jest czy nie ma.
Pan S. Piechocki etatowy członek Zarządu powiatu w Pile – To skrzyżowanie będzie objęte
inwestycją.
Radny R. Grzelak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – Czy w ramach remontu drogi
z Dziembowa do Dziembówka będzie wykonane prawidłowe odprowadzenie wody (rów), która
zimą wypływa na jezdnię i zamarza.
Druga sprawa jeżeli chodzi o chodniki to Pan dobrze zna tą sprawę my starzy radni również znamy,
my się domagaliśmy wprowadzenia w projekt tych chodników. To nie jest temat dzisiejszy to jest
temat sprzed lat.
Pan S. Piechocki etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile – Ja tylko mówię o mankamentach .
Problemy powstają za słowami, za każdymi słowami kryją się pieniądze. Jeśli chodzi o tą wodę
w Dziembowie wiele takich sytuacji mieliśmy bo w tym roku były ogromne wysiąki wód
gruntowych i one zamarzały. Staramy się w tych elementach gdzie ta inwestycja pójdzie nie robić
nakładów.
Radna Małgorzata Śliwińska - Dlaczego przy wyjeździe z ulicy Mlecznej na Dworcową jest
chodnik przerwany gdzie się zaczyna wyjazd i zaczęty zaraz jak się kończy wyjazd. Tam jest
dziura. Ja to zgłaszałam ale nie dostałam konkretnej odpowiedzi tylko, że będą naprawiane
nawierzchnie. Odnośnie wjazdu do Równopola tam stale jest problem na samym zakręcie są dwie
dziury. Prosiłabym o podjęcie jakiejś decyzji.
Radny Z. Zdanowicz – Przy drodze powiatowej Śmiłowo - Zelgniewo na skrzyżowaniu do
Brodnej trzeba obciąć gałęzie topoli, które lecą na drogę i zagrażają bezpieczeństwu. W ubiegłym
roku zostało obcięte kilka drzew ale prace te zostały wstrzymane nie wiem z jakiej przyczyny? Tam
jest tragedia jechać tą drogą do Brodnej.
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Pan S. Piechocki etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile – Jakaś przyczyna musiała być może
było zaplanowane w budżecie, że obcinamy tyle drzew.
Pan S. Kowal Przewodniczący Rady Gminy - Drogi powiatowe są drogami powiatowymi i jest
to zadanie własne powiatu. Od początku jak powstał powiat zawsze byliśmy otwarci na tą
jednostronną współpracę dofinansowania inwestycji powiatowych przy drogach powiatowych.
Każdorazowo środki po stronie gminy były zapewnione. Spotykaliśmy się wiele razy, prosiliśmy
o chodniki, o dokumentację. To, że nie zostały zaprojektowane chodniki to się zgadza w tej chwili
musimy sytuację ratować. Ze strony gminy jesteśmy otwarci na uporządkowanie tej kwestii
pobudowania tych chodników we wszystkich miejscowościach bo nie wyobrażamy sobie
zwiększonego ruchu przy obecnie istniejących chodnikach. Jeżeli nie zrobimy tego teraz przy
realizacji inwestycji to kiedy? Gmina ratując sytuację dopłaci do zadania własnego powiatu i myślę,
że będzie w porządku.
Pan S. Piechocki etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile– Ja chcę tylko przedstawić realia. Te
realia są takie jak dzisiaj mamy. Mówiąc o chodnikach to powiem, że tylko trzy gminy złożyły
w ubiegłym roku wnioski o współpracę z powiatem pilskim tj. Gmina Kaczory, Gmina Szydłowo
i Gmina Ujście. Wójtowie i Burmistrzowie przedstawili propozycje wsparcia z podanymi dokładnie
chodnikami i powiat odpowiedział na te trzy gminy pozytywnie.
Pan Marian Martenka Przewodniczący Rady Powiatu - Absolutnie nie zapomniałem tego co
mówiłem tutaj na Radzie Gminy. Trzy cyfry chciałbym Państwu przedstawić. Po objeździe naszych
powiatowych dróg potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania dróg tj. 32 mln zł., na to mamy około
2 mln zł., aby drogi były bezpieczne potrzebujemy około 5 mln zł. Państwo mówicie dużo o tym co
nie było zrobione przy tej obwodnicy i kontynuacji inwestycji. Mówiąc o kontynuacji
powiedziałbym w ten sposób, że te braki są na różnych odcinkach dróg, natomiast tam gdzie nie jest
to ujęte w planie próbujemy to korygować na bieżąco robiąc tą drogę tak aby zrobić ją raz
a porządnie. To, że w Byszewicach prawdopodobnie nie uda się tego zrobić to też nie jest tylko
i wyłącznie wina gminy. Żeby dokonać realizacji chodnika w Byszewicach należy najpierw
dokonać wykupu gruntów tego się nie da zrobić do tego momentu. Natomiast nie jest to rzecz, która
jest jakby zapomniana i z chwilą ukończenia drogi przestajemy myśleć na temat tego chodnika.
Absolutnie tak nie może być. Jestem radnym stąd, moje zadanie się nie zmieniło.
W skali problemu jaki wyniknął po zakończeniu zimy to nie jest jedyny odcinek, że droga nam
zniknęła, zmieniły się priorytety. Mówiłem wtedy, że być może w Zelgniewie ten chodnik w tym
roku dokończymy. Podejrzewam, że tego nie da się zrobić w tym roku dlatego, że na terenie gminy
Kaczory w tym roku w związku z tą obwodnicą będzie przeznaczone około 12 mln. zł. Nie będzie
takiego pozwolenia w radzie, żeby cały budżet dotyczył gminy Kaczory.
Wójt Gminy – Brunon Wolski – Nie mogę przejść obojętnie nad tymi wypowiedziami odnośnie
tych dróg powiatowych dlatego, że my rozmawiamy od początku jeśli chodzi o budowę tych dróg
powiatowych. Mamy podpisane porozumienie i chodzi o to, żeby je realizować. Rozmawiałem
odnośnie dróg powiatowych z poprzednim Starostą Panem Bugajskim, rozmawiałem z Panem
Stefanem Piechockim, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych później także ze Starostą.
Skupiliśmy się nad budową drogi powiatowej obwodnicy i tam te chodniki trzeba zrobić. Powiat
powinien przystąpić teraz do wykupu tych gruntów. Żeby przystąpić do wykupu, powinien być
zrobiony projekt i wtenczas gmina dopłaca 50 % i powiat 50 % , inwestycje robimy również razem
w 50 %. Tak samo w Rzadkowie robimy chodniki powiat jedną stronę gmina drugą stronę drogi,
również w Dziembowie. Chodzi teraz o to , żeby zacząć realizować to nasze porozumienie.
Jeżeli chodzi o budowę chodnika w Krzewinie to jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji.
Opracowuje to Pan Bolesław Śliwiński.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
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ad. pkt 4/ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2010 r.
a) Pani Agnieszka Grabarska - Skarbnik Gminy – z upoważnienia Wójta Gminy
Kaczory przedstawiła
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kaczory za 2010 rok. (sprawozdania stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego
protokołu).
b) Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – odczytała Uchwałę Nr SO – 0954/1/15/Pi/11
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2011
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kaczory
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok (uchwała stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu).
c) Przewodniczący obrad Pan
Stefan
Kowal
zarządził
„Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2010 rok.”

dyskusję

nad

W dyskusji głos zabrali:
Pan Henryk Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mamy pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z realizacji i wykonania budżetu oraz
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna uwzględniając informację o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2010 rok i sprawozdanie finansowe podjęła uchwałę rekomendację udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2010 rok.
Przewodniczący Stefan Kowal – Absolutorium udziela się Wójtowi za wykonanie budżetu, to co
zostało tutaj powiedziane wyczerpuje temat . Zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej wnioskuję o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2010 rok.

d) Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) – odczytała projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Kaczory za 2010 rok.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr V/30/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2010 rok. (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 5/ Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31
grudnia 2010 r.
a) Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła informację o stanie mienia
komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (informacja stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu).
b) Pan J. Schur - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek
(uchwałę i opinię) Komisji Rewizyjnej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
(wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
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c) Radny R. Schur Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – odczytał opinię RIO
na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok
(opinia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
d) Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2010 rok.
Rada Gminy Kaczory w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym (bezwzględną większością
głosów) udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2010 rok („za” wnioskiem – 12
głosów, „przeciwnych”- 0 głosów, „wstrzymujących”- 1 głos).
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal odczytał uchwałę Nr V/31/2011 w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2010 rok. (uchwała stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal wraz z Wiceprzewodniczącą Panią A. Wienke i
Wiceprzewodniczącym Panem R. Grzelakiem złożyli Panu Brunonowi Wolskiemu Wójtowi Gminy
gratulacje za dobrze prowadzoną działalność finansową (wręczyli bukiet kwiatów)
ad. pkt 6/
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2011 rok.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr
V/32/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok (uchwała stanowi załącznik nr 11
do niniejszego protokołu).
ad. pkt 7/
Radny R. Grzelak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – odczytał projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr
V/33/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła (uchwała stanowi załącznik nr 12
do niniejszego protokołu).
ad.pkt.8/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) – odczytała projekt uchwały w sprawie
zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Pytania i uwagi:
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Radna Joanna Stachowiak – Bardzo się cieszę, że przystępujemy do Programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi” mam tylko takie pytanie kto decydował o tym, że te cztery miejscowości zostały
wybrane? Czy wszyscy sołtysi byli poinformowani o możliwości wzięcia udziału w tym
Programie?
Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal – było uzgodnione z sołtysami tych miejscowości
i innymi również, poza tym gmina może maksymalnie złożyć wnioski na cztery miejscowości.
Wójt Gminy Brunon Wolski – W tych miejscowościach, które proponujemy jest najwięcej do
zrobienia. Są to kwoty do 40 tys. zł.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr
V/34/2011 w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (uchwała
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 9/
Radny R. Grzelak
(Wiceprzewodniczący Rady
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie.

Gminy) – odczytał projekt uchwały

Pytania i uwagi:
Radna J. Stachowiak – Chciałabym wystąpić tutaj jako radny, jako Prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego jest to przykre wydarzenie, że zamykamy szkołę. Zdajemy sobie sprawę,
że niewielka liczba uczniów tam pozostała, jest to decyzja dość trudna. Jednak przed podjęciem tej
decyzji chciałabym usłyszeć jeszcze raz, że pracownicy tej szkoły nie zostaną bez pracy, że
bezpieczeństwo dzieci będzie bardzo na uwadze władz gminnych, jeśli ta szkoła zostanie zamknięta
to dopełnimy wszelkich starań, żeby nic złego się nie wydarzyło. Skoro nie względy ekonomiczne
tylko merytoryczne, ale ekonomia też jest ważna chciałabym wiedzieć ile to zamknięcie będzie
kosztowało bądź ile zaoszczędzimy na tym i na co te pieniądze przeznaczymy?
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za”- 10 głosów, „przeciwnych” – 2 głosy, „wstrzymujących” – 1 głos) uchwałę Nr V/35/2011
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie (uchwała stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu).
ad. pkt 9a/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) – odczytała projekt uchwały w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenie
granic ich obwodów mających siedzibę na obszarze gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za”- 11 głosów, „przeciwnych” – 1 głos, „wstrzymujących” – 1 głos) uchwałę Nr V/36/2011
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz
określenia granic ich obwodów mających siedzibę na obszarze gminy Kaczory (uchwała stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 10/
Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal odczytał Apel Rady Gminy w sprawie zmiany lokalizacji
zespołu ratownictwa medycznego.
Pytania i uwagi:
Radny Marek Radke – Na komisji wyraziłem swoją opinię, że apel jako forma jest prawidłowa
natomiast argumenty zawarte w apelu są ogólnikowe. Trzeba użyć argumentów mocno
przekonywujących a mianowicie: obecność na naszym terenie Domu Pomocy Społecznej ośrodka
dla dzieci o specjalnej trosce i opiece, jeżeli mówimy o aspekcie odległości dotyczących drogi nr 10
i nr 11 to należy powiedzieć ile razy pogotowie uczestniczyło w akcjach, ile osób zostało
uratowanych, co mogłoby się wydarzyć gdyby pogotowie jechało z dalszej odległości a nie
z Kaczor. Uważam, że należałoby to dodać do tego pisma aby nadać temu pismu większej rangi
ważności.
Przewodniczący Rady S. Kowal – Myślę, że wchodzenie w argumenty ile było wyjazdów i dokąd
byłoby mało precyzyjne.
Radna J. Stachowiak – Myślę, że warto byłoby o Domu Pomocy Społecznej napisać. Jest tam
ponad 70 podopiecznych, wymagających ścisłej kontroli, opieki. Często dzieci obłożnie chore,
może to byłby argument.
Radny Jan Kieruj - Na komisji wnioskowałem o sporządzenie listy, ponieważ rozmawiałem
z mieszkańcami aby taką listę sporządzić zostawić w ośrodku zdrowia i każdy z pacjentów
podpisze. Jestem gotowy obejść na swoim terenie i pozbierać podpisy.
Przewodniczący Rady S. Kowal – Musieliby się zaangażować sołtysi, rady sołeckie aby dotrzeć
do wszystkich mieszkańców gminy. Może w ten sposób, że będzie Apel Rady Gminy Kaczory
i odrębny apel społeczeństwa.
Radna J. Stachowiak – Może Rady Sołeckie zrobiłyby zebranie i pozbierały podpisy.
Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski – Jeżeli będzie inicjatywa, że sołtysi pozbierają w swoich
miejscowościach podpisy to możemy taki apel przekazać.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie Apel Rady
Gminy Kaczory w sprawie zmiany lokalizacji zespołu ratownictwa medycznego (apel stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
ad.pkt 10a/
Radny R. Grzelak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – odczytał projekt uchwały
w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za”- 10 głosów, „przeciwnych” – 3 głosy, „wstrzymujących” – 0 głosów)
uchwałę Nr
V/37/2011 w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia
prawa (uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).
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ad .pkt 11/
Zapytania i wolne wnioski: Nie zgłoszono.
ad.pkt 12/
Odpowiedzi na zapytania i wnioski:
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji w dniu
14 kwietnia 2011 r.
Chciałbym wszystkim podziękować za udzielenie absolutorium. Jeśli chodzi o realizację
budżetu to nie tylko praca wójta, wspólnie pracujemy nad wszystkim. Dziękuję wszystkim, którzy
współpracują ze mną: sołtysom, radom sołeckim, poszczególnym organizacją, instytucją, jednostką
budżetowym. Każdy ma wpływ na realizację budżetu.
Zwracam się tutaj za pośrednictwem sołtysa wsi Zelgniewo, radnego z Zelgniewa, jak
również Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgniewie, tak jak wypowiadali się radni z wielkim
bólem przystępujemy do likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie. Trzymaliśmy bardzo długo
te małe szkoły. Przez 20 lat nie została zamknięta żadna szkoła. Tak jak obiecałem na spotkaniu
z rodzicami, sołtysem i radnym popołudniami w wyznaczone dni będą zorganizowane dla tych
dzieci zajęcia.
Ad. wniosku Radnego Ryszarda Grzelaka:
1. Czy w ramach remontu drogi z Dziembowa do Dziembówka będzie wykopany rów?
2. Czy będzie dalej robione pobocze z Dziembowa do Kaliny?
3. Na skrzyżowaniu Morzewo – Dziembowo, Chodzież – Kaczory powinny być ustawione
znaki ostrzegawcze.
Wójt - mgr Brunon Wolski – Jeżeli chodzi o budowę drogi z Dziembowa do Dziembówka to jest tu
przewidziana budowa chodnika a więc odwodnienie będzie musiało być zrobione. Niedługo
przystąpimy do robienia pobocza z Dziembowa do Kaliny. Natomiast skrzyżowanie MorzewoDziembowo i Chodzież – Kaczory będzie objęte inwestycją.
Ad. wniosku Radnego Marka Radke – Naprawić drogę na ulicy Dziembowskiej w Kaczorach.
Wójt - mgr Brunon Wolski – To będzie ujęte w późniejszym czasie. Zawsze robimy drogi najpierw
tam gdzie jest największe zagęszczenie mieszkańców. Teraz przygotowujemy dokumentację na
budowę dróg na Osiedlu Przylesie. To też nie będzie realizowane w tym roku. Natomiast drogę (ul.
Dziembowska) będziemy realizować po pozyskaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego.
Ad. wniosku Radnego Zbigniewa Zdanowicza:
1. Kiedy będzie robiona dalsza część chodnika w Zelgniewie?
2. Kiedy będzie rozpoczęty remont Domu Kultury w Zelgniewie?
3. Założyć lampę z czujnikiem ruchowym przy Domu Kultury w Brodnej.
Wójt - mgr Brunon Wolski – Jeżeli chodzi o dalszą część chodnika w Zelgniewie to od nas poszło
pismo do Powiatu, że jesteśmy skłonni dołożyć 50 %. Remont Wiejskiego Domu Kultury
w Zelgniewie trwa od kilku lat: były zrobione okna, dach, stolarka wewnętrzna. Na pewno w tym
roku będzie zrobione doprowadzenie gazu do kuchni. Odnośnie lampy przy Domu Kultury
w Brodnej to ustalimy z Panią sołtys.
Ad. wniosku Radnej Joanny Stachowiak: - Ile zaoszczędzimy na zamknięciu Szkoły Podstawowej
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w Zelgniewie i na co te pieniądze będą przeznaczone?
Wójt - mgr Brunon Wolski – Teraz nie odpowiem na to pytanie. W tym roku na pewno nie będzie
to taka duża kwota. To była kwota około 250 tys. utrzymania szkoły na cały rok ale 8 miesięcy
musi zejść bo do sierpnia jeszcze opłacamy. Zgłoszone zostały przez Dyrektorów potrzeby jeśli
chodzi o remonty w niektórych placówkach oświatowych i wówczas to co zostanie może byśmy na
to przeznaczyli.
Jeżeli chodzi o zatrudnienie nauczycieli to nie ma takiego obowiązku żeby wójt zapewnił, ale
obiecałem i słowa dotrzymam.
Ad. wniosku Radnego Dariusza Krupy:
1. Zrobić kapitalny remont Sali w Śmiłowie
2. Dlaczego nie ma barierek w dalszej kolejności szosy w Śmiłowie?
3. Załatać dziury na ulicy Klonowej w Śmiłowie.
4. Kiedy jest przewidziana budowa drogi z Jeziorek do Brodnej.
Wójt - mgr Brunon Wolski – Jeżeli chodzi o remont sali w Śmiłowie to przygotowujemy wniosek
o pozyskanie środków finansowych PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odnośnie
barierek na skrzyżowaniu w Śmiłowie prowadzę rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad. Pan Dyrektor obiecał, że się tą sprawą zajmie. Jeśli chodzi o ulicę Klonową
w Śmiłowie to będzie zrobiona. Przymierzamy się teraz do ogłoszenia przetargu, będziemy musieli
przeliczyć na co nas stać. Jeżeli chodzi o ten rok na pewno w najbliższym czasie Jeziorki i Brodna.
We wszystkich miejscowościach zaplanowane prace będą zrealizowane.
Ad. wniosku Radnego Radosława Górki:
1. Dlaczego Gmina nie skorzystała z programu rozwoju obszarów wiejskich?
2. Ile będzie gminę kosztować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w Morzewie?
3. Dlaczego Pan Wójt nie uczestniczy w posiedzeniach komisji?
4. Dlaczego gmina nie korzysta ze środków unijnych na zajęcia pozalekcyjne?
Wójt - mgr Brunon Wolski – Gmina nie skorzystała z programu rozwoju obszarów wiejskich
dlatego, że w budżecie gminy mieliśmy inne zadania przyjęte niż te, z których można byłoby pisać
wnioski o dofinansowanie. W przyszłym roku zakładamy, że chcielibyśmy z tych „linii” korzystać.
Jeżeli chodzi o koszt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Morzewie to jeszcze
dokładnie nie wiem ale myślę, że skoro rada przyjęła tę uchwałę to będziemy to robić. Chodzi o to
czy stawiać tam wiatrak czy nie. Wójt nie uczestniczy w komisjach bo uczestniczą w nich
pracownicy merytoryczni, którzy bezpośrednio z Państwem współpracują. Jeżeli chodzi o środki
unijne na zajęcia pozalekcyjne to był taki wniosek ale Dyrektorzy od tego wniosku odstąpili. Myślę,
że Pani Dyrektor Strzelecka może Panu Górce dokładnie na ten temat odpowiedzieć.
Największa inwestycja jaką realizowaliśmy w ubiegłym roku to była budowa sali gimnastycznej, na
którą złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Wniosek uzyskał ilość punktów ale gdyby to była sala
gimnastyczna budowana oddzielnie to byłaby możliwość pozyskania środków a że to było jako
rozbudowa szkoły to nie było możliwości pozyskiwania środków. Inne inwestycje np. drogowe,
które realizujemy nie spełniają warunków, żeby złożyć wniosek m.in. dlatego, że musi być droga co
najmniej 500 m i musi być odpowiednia szerokość drogi.
Ad. wniosku Jarosława Goldberga:
1. Uzupełnić ubytki w jezdni na ulicy Rzadkowskiej w Kaczorach
Wójt - mgr Brunon Wolski – To są płytkie ubytki ale już przystępujemy do tego. Jesteśmy w trakcie
rozmów. Będzie to robiła firma „Komunalnik” z Piły.
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Zakończenie
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1630 V sesję Rady Gminy Kaczory.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Iwona Świątkowska

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory

Podinspektor

Stefan Kowal
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