PROTOKOI-nrl8l20l2
z sesjiRady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 27 listopada2012r.
w GminnvmOSrodkuKulturv w Kaczorach
uczestniczvli
:
W obradach
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

W6jt GminyKaczory- BrunonWolski.
SekretarzGminy * GizelaDurecka.
SkarbnikGminy- AgnieszkaGrabarska.
Radcaprawny- DanutaBoniowska.
RadniRadyGminy- wg listy obecnoSci.
Soltysi- wg listy obecno3ci.
Kierownicy jednostek organizacyjnychgminy oraz zaklad6w pracy - wg listy
obecnodci.

ad. pkt 1/ Sprawy porzQdkowe.
Obrady osiemnastejsesji Rady Gminy Kaczory otv'torzyloraz im przewodniczyl Pan
StefanKowal - Przewodnicz4cyRady Gminy Kaczory. ObradyrczpoczElysig o godz. 12oo
w sali Gminnego O3rodka Kultury w Kaczorach.Po powitaniu radnych i goSci,
przewodnicz4cyrady stwierdzil, 2e na podstawielisty obecnoSci,w posiedzeniuuczestniczylo
15 radnych,co wobec ustawowegoskladuRady wynosz4cego15 os6b stanowiloquorum
pozwalajqcena podejmowanieprawomocnychuchwal - lisfii obecnoici radnych oraz
pozostalychos6bstanowiqzalqcznikinr l-2 do niniejszegoprotokolu.
Przewodnicz4cyRady poinformowaL,2e protok6l z siedemnastejsesji z dnia
jest do wgl4duw trakciesesji.Jezelido koricaobradnie
26 pu2dziernika
2012r. wyLo2ony
zostan4zgloszoneprzezradnychuwagiwobecjego treScito nwai.aesig bgdzie,Zeprotok6l
zostalprzezRadgprzyjgty. Do koricaobradradni nie wnie6li zastrzeZehi uwag do treSciw/w
protokolu.Zgodniez wczelniejsz4zapowiedziquznano,2eprotok6l zostaLprzezRadgGminy
przyjEtybezpoprawek.
Porzadek
XVIII sesiiRadvGmin)uKaczory:
1 . Sprawy porz4dkowe.
2 . Interpelacje i zapytania radnych.
3 . Informacjant. dzialalnoSciw minion),rnokesie:

. przewodnicz4cychKomisji,
- W6jta.
A
Podjgcie uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego
wsi Smilowo- fragmentul. Brzozowej.
Podjpcie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly bud Zetowej na 2012 t .
Podjgcie uchwaty w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilakqzki
i RozwiqzyrvaniaProblem6w Alkoholowych na rok 2013.
1. Podjgcie uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania
Narkomanii na rok 2013.

8. Podjpcieuchwaly w sprawieregulaminuudzielaniapomocy materialnejo charakterze
socjalnymdla uczni6wzamieszkabch
natereniegminyKaczory.
9. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kaczorach nt. bezpieczefstwa
publicznegona tereniegminy Kaczory.
10.ZapT,tmia
i wolnewnioski.
11.Odpowiedzina zapytania
i wnioski.
12. Zakofczenie.
Przewodnicz4cyRady Gminy poinformowal, 2e zgodnie z art. 2O ust. la ustawy z dnia
8 marca1990r. o samorzqdziegminnl.rnRadaGminy mo2e wprowadzit,zmiany w porz4dku
glos6wustawowego
sesjibezwzglpdn4
wigkszo3ci4
skladurady.
Przewodniczqcy
Rady Gminy poinformowal,iz na wniosekW6jta wnosi o poszerzenie
w/w
porzqdkuXVIII sesjio dodatkowepunkty:
4a) Podjqcieuchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowejGminy
Kaczoryna lata 2012- 2026 oruz
8a) podjgcieuchwalyw sprawiezasadudzielaniadotacji na pracekonserwatorskie
lub
robotybudowlaneprzy zabytkuwpisan5rmdo rejestruzab1tk6w.
PoprosilRadpGminyo przeglosowanie
dw zmianyw porz4dkusesji.
jawnymjednoglo3nie
RadaGminyw glosowaniu
przyjglazmiangw porz4dkuXVIII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny RadoslawG6rka - Czy zostalzloZonywniosekna konkursunijny,,radosnaszkola"?
Jeili nie czyjest szansa,2e bqdziezLo\ony.Ww konkursdotyczylbudowyprofesjonalnych,
bezpiecznych
plac6wzabawdla dzieci.
Radnywnioskowalo obecno6dW6jta na posiedzeniach
Komisji oraz odni6slsig do
wypowiedzi W6jta z poprzedniej sesji. ZaznaczyL,Le nie walczy z PanemW6jtem, jedynie
podpowiadapewne rozwiqzaniai dqiy do dynamicznegorozwoju gminy rozwiqzuj4c
problemynurtuj4cemieszkafc6w.

ad. pkt 3/
Radny Jan Kieruj zastppcaPrzewodnicz4cego
Komisji Rolnictwai OchronySrodowiska
poinformowal,Ze KRiOS odbylajedno posiedzenie
w dniu 26 listopada2012roku, kt6rego
tematem bylo zaopiniowanie material6w na sesjE. Ww odczl'tal projekty uchwal
i poinformowal,2eKomisjapozytywnieje zaopiniowala.
W dalszejczgsciwlpowiedzi radny
zglosilwnioski z Komisji. Wyrazil swojeniezadowolenie,
co do prac wykonywanychprzez
firmg ASTA-NET robiqcychwykopy pod linie sieci kablowejwe wsi Dziembowo.Teren
(w miejscuwykop6w)powinienwr6ci6do pierwotnego
staru.
PoinformowaltakZeo spotkaniuMinistra Rolnictwa z rolnikami, jakie mialo miejsce
w Pile w dniu 10 listopada.Podczasw/w spotkaniarozmawianona temat rzeki Noteci,
zlo2eniawniosk6w do Urzgdu Marszalkowskiego,bobr6w, kt6re wyzqdzaj4 duz4 szkodg.
w ostatniejkwestii Minister Rolnictwaradzil rolnikom sklada6odpowiedniewnioski do
Mi nistraOchronySrodowiska.

Radny Henryk Kalka - Przewodnicz4cyKomisji Rewizyjnej - KR w okresie
podjgladwa tematy.PierwszyzwiEzanybyl z planempracyKomisji na 2072
miEdzysesyjnym
rok i dotyczyl finansowaniaklub6w sportowychna terenie Gminy Kaczory. Finansowanie
klub6w sportowychodbywa sig w drodze dotacji na podstawieuchwaly. Na rok 2012
zaplanowano
w budZecie130000 zl na kluby sportoweztego:54 000 zNKaczory,14000zN
Zelgniewo,27 000 zL Dziembowo,35 000 zL Smilowo.Komisja Rewizyjnaszczeg6lowo
skontrolowalawydatki klub6w. W spotkaniuuczestniczylaPani Skarbnik oraz Pani BoZena
Marcinkowskaodpowiedzialnaza wydatkowaniei kontrolowanie przeply',v6wpienigZnych
w klubachsportowychw Gminie Kaczory.KR stwierdzila,2e wydatkowanieSrodk6wjest
prawidlowe.Przewodnicz4cypochwalil wzorowe prowadzeniedokumentacjifinansowej
w klubachsportowychprzezPani4B. Marcinkowsk4.
Drugi temat dotyczyl material6w sesyjnych. Komisja pozltywnie zaopiniowala
przedstawione
projektyuchwal.W dalszejczgdciwlpowiedzi Przewodnicz4cy
odni6sisigdo
punktu 6 i 7 porz4dku sesji, kt6re dotyczyly ,,Profilaktyki i Rozrvi4zywaniaProblem6w
Alkoholowych"i ,,Programu
Przeciwdzialania
Narkomanii"na rok 2013.Podkreilil,2ez racji
swojegodoSwiadczenia,
w/w sprawys4 bardzowuimei kai2daforma akqr zacji spo(owej i
rozwijaniezainteresowafwSr6ddzieci i rriodzieLyma olbr4nni sens.Wyrazil potrzebg
ochrony mlodzie2y przed nieefektlr,vn)'m spgdzaniem czasu, co prowadzi6 mo2e do
powstawanianalog6w.Radny odni6sl sig r6wnie2do punktu 8a porzqdkusesji. Wl,razil
swoj4aprobatgtej uchwaly dajqcejmoZliwoSdwspieraniadzialaniadotyczqcegozabl'tk6w.
Radny wspomnial takze, 2e braN:udzialw posiedzeniuKomisji Polityki Spolecznej
Zdrowiai BezpieczeristwaRady Powiatuw Pile, kt6re odbylo sig we Wyrzysku.Na poczqtku
dw spotkaniapoinformowano,2e wydatkowanieSrodk6wbud2etowychna slu2bpzdrowia
stawiaPolskgna 3 lub 4 miejscu od koricazarazza Bulgari4 RumuniE RadnyHenryk Kalka
w1'razilswojerozczatowaniedanymiprzedstawionymina w/w posiedzeniu.
Radny Kazimi erz Znlachowski - Przewodnicz4cyKomisji Zdrowia, OSwiaty, Kultury
i Sportupoinformowal,2e w ostatnimokresieodbylo sig jedno posiedzenieKomisjr, na
kt6rymw pierwszejkolejnoSciomawianomaterialysesyjne.W wiqkszo5ciuchwal,Komisja
nie miala zastrze2e. W dalszejczg6ciPrzewodniczqcy
odni6slsip do punktu 4a porzqdku
przesunigcie
sesji. Stv/ierdzil, 2e
terminu zakohczeniabudowy krytej plywalni w Kaczorach
jest logiczn4konsekwencj4
podejmowanych
przezpewn4grupQmieszkaric6w
dziatrari
gminy,
pr6buj4cychop6ini6 rczpoczEcietej budowy.
Poinformowal, Ze Komisja rozmauiala takze na temat oSwiatyw Gminie Kaczory.
Poruszano
tematzmianw oiwiacie od 2013r., kt6rezapowiadaMinister a o kt6rychnic nie
posiedzeniu
wie. Na
obecnibyli - Przewodnicz4ca
Zwiryku Nauczycielstwa
PolskiegoPani
Joanna Stachowiak oraz Pana Tomasz Witkowski Przewodnicz4cyNiezale2nego
Samorz4dnegoZwiqzkrt Zawodowego,,Solidamod6".Wedlug zwiqzk6w zawodowychrz4d
nieodpowiednioinformuje przedstawicielio5wiatyo planowanychzmianachi narzucana
nauczycieli
zbytwielebiurokracji.
Przewodniczqcy na zakofuczeniedodal, 2e tak2e bral udzial w wyjazdowym
posiedzeniuKomisji Polityki Spolecznej,Zdtotna i BezpieczefstwaRady Powiatu w
Wyrzysku. W Jego opinii po w/w spotkaniu z przedstawicielamiNarodowegoFunduszu
ZdrowianasuwasiQjedenwniosek,2e dTrektorzy
szpitaliwystQpuj4
w roli petent6wdo NFZ.
Boj4 sip upomniei o wiEcej, gdyZ mogq mie6 obciEteto, co im przydzielono.Pan K.
Zalachowskistwierdzil,2e sluZbazdrowiajest chorai to niejest wina lekarzy.Jestto choroba
systemo\rya.
Ponadto cy.towal slowa drektor6w szpitali, kt6rzy m6wili wprost: ,,nie jest
dobrze,alelepiejnie bEdzie"

Radny Jaroslaw Goldberg - Przewodnicz4cyKomisji Rozwoju Gospodarczego,
PraworzqdnoSci
i BudZetupoinformowal,2e na posiedzeniuKomisji zostab om6wione
po czympadlypewnewnioskii zapytania.
materialysesyjne,
W wipkszoSci
Komisjazgadzala
sip z przedm6wcami.Przewodniczqcy
odni6slsig do kilku spostrzeZefdotycz4cychkwot.
KomisjaPrzeciwdzialania
ProblemomAlkoholowyrnna 2012 r. miaNazaplanowan4
kwotp
108 192 zl, na dzieh 15 listopadawydatkowala103 006,48 zl. Sq to wptl'wy z oplaty
wnoszonej przez spuedawc6w alkoholi. Calo3i pieniEdzy moZe byi przekazuta na
zwalczaniei skutki problem6w alkoholowych m.in. na wyjazd dzieci na kolonie letnie.
Kolejn4 kwotp stanowi4stypendia.Na dzieri 15 listopadaSredniawartoS6stypendium
ksztaltowalasig na poziomie 240 zl na dziecko.Rodzicezglosili 59 dzieci, stypendias4
wl,placanedwa razy w roku w grudniui w czerwcu.
Zapl,taria i wnioski: Prawdopodobniew tym roku wplynel tylko jeden wniosek
o przyznaniestlpendium dla sportowca,kt6ry nie zostal pozl.tyrvnie zalatwiony.Dlaczego?
Co bylo tego motywacjq? Kiedy nast4li realizacja projektu dotyczqcegouzupelnienia
oiwietleriwe wsiachSmilowoi Jeziorki?
Rozpoczynaj4cinformacjg W6jt Gminy mgr Brunon Wolski zaznaczyl,iz jego
dzialaniaw minion)im okresie skupialy siQgl6wnie na opracowaniubudZetugminy na rok
2013 r., kt6rego projekt zostal przedloiony radnym. Poprosil RadE Gminy Kaczory
o zapoznaniesip z jego treSci4i zgloszenreswoich uwag. Niniejszy projekt zawierazadania
ujgtew WieloletniejPrognozieFinansowej(w planiedzialaniana dalszelata).Zostabw nim
takze uwzglEdnioneuwagi zgloszoneprzez radnychmo2liwe do zrealizowania w 2O13t.
Znaczqcqpozycjg w projekcie budzetu stanowi4 Srodki finansowe na utrzlmanie szk6l
i przedszkoli.ZdaniemW6jta Gminy s4 one wystarczaj4ce,a jak bEd4wykorzystanezale2y
od dyrektor6wplac6wek.W6jt Gminy wyrazil swoj4opinigna tematplanowanejsubwencji
na utrzymanieprzedszkoli.W jego uznaniuwartoS6planowanejsubwencjiw por6wnaniudo
rocznychkoszt6w utrzyrnaniadzieckaw plac6wcejest niewielka i nie odci4zybudZetu
gminy.PodkreSlil,iz gminaKaczoryjest ewenementem
w skali kraju, gdyZwszystkiedzieci
w wielu od 3 do 6 lat majqw gminiezapewniony
poblt w przedszkolu.
Jegozdaniemdobrze
zorgantzowane
s4 r6wnie2 szkoiy, kt6re w niczyrnnie odbiegaj4od szk6l w miescie.Te
osi4gniEcia
w oSwiacieto w opinii W6jtaefektwsp6lnychwielolebrichdzialan.
Omawiaj4csprawy realizowanychinwestycji, W6jt Gminy mgr Brunon Wolski
w pierwszej kolejno5ci wyjadnil, dlaczego doszlo do podpisaniaaneksu do umowy
o przedlu2enieterminu zakoriczeniabudowy kry.tejptywalni w Kaczorach.W wyjaSnieniu
poinformowal, i2 wykonawca inwestycji nie jest w stanie nadrobid czasu shaconegona
odwolania,w wynikukt6rychprzesuniEciu
uleglterminrozpoczgcia
budowy.
W nastgpnej kolejno5ci, nawiqTuj4c do budowy Wiejskiego Domu Kultury
w Jeziorkachpodkre5lil, i2 inwestycjajest realizowanaprawidlowo. Zgodniez zalohenami
wykonawcy,do korica bie24cegoroku bgdziewykonanystan surowy budynku,a w czerwcu
2013r. obiektzostanieoddanydo uZ1'tku.
W kwestii inwestycji przy drogach powiatowych, W6jt Gminy poinformowal
o zakoiiczeniubudowy chodnikaprzy ul. chodzieskiej w Kaczorach.InwestycjEzreafizowal
Powiat Pilski przy wsp6ludziale Gminy Kaczory. obecnie w trakcie real'izacjijest budowa
chodnikaprzy drodzepowiatowej w Dziembowie.W planachjest r6wnie2 wykonanie
chodnikapo drugiej stroniew/w drogi.
W dalszejczESciwypowiedziW6jt Gminymgr BrunonWolski podziEkowaldpekcji,
nauczycielom oraz :uczriom szk6l podstawowych w Morzewie i Dziembowie za
przygotowanieokolicznolciowegoapelui uroczystejakademiiz okazji 73 rocznicymordu w
G6rachMorzewskichi SwigtaNiepodleglosci.Slowapodzigkowaniiskierowali6."ni"z do
rady soleckiej w Morzewie i zespol6w wokalno-instrumentalnych,dzialajqcych przy

Gminnl,m osrodku Kultury w Kaczorach. zachEciLradnych i sottys6w do udzialu
w obchodachw przyszlym roku. Poinformowal o spotkaniu z najstarszlrn mieszkaricem
gminy panem Kazimieruem Rybakiem w dniu jego 104 urodzin oraz o zmianach na
stanowisku dFeklora ZaTdaduUslug wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach. wolne
stanowisko po Panu Jer4nn Skwirowskim, kt6ry odszedl na emerltrrQ obj4l z dmem
1 listopada2012r. pracownikzakladuPanAndrzejKozera.
KohczqcwypowiedZ,mgr BrunonWolski podaldo wiadomodciterminkolejnejsesji
Rady Gminy Kaczory. Posiedzenie,kt6re bEdzie mialo charakter wylqcznie roboczy
odbgdziesig 28 grudnia2012r. Natomiastpodsumowanie
jest na styczeri
roku zaplanowane
2013r.
ad. pkt 4/ Yodjgcie uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
wsi Smilowo - fragmentul. Brzozowej.

o

Pani Helena Bielasiewicz* Nowicka - projektantkaplanu - plan dotyczymalegoterenu
o powierzchni 0,85 ha i porz4dkujegospodarkgprzestzenng gminy, czyli dzieli grunty na
dzialkibudowlane.Jestto obszarw czpscigminny(dwie dzialki budowlane)orazwla$cicieli
prywatnych (4 dzialki). Na gr.wrtach prywatnych, rolnych dopuszczono zabudowg
mieszkaniow4na istniejqcychpodwy2szeniebudynk6w,dachydwuspadoweor.v poszerzono
drogp.PaniH. Bielasiewicz- Nowickaodpowiedziala
na pl4aniaz$oszonena posiedzeniach
komisji:
) Kiedyzlo2onownioseki podjgtouchwalEo opracowaniu
w/w planu?
wniosekaoLyla paniAleksandraZolg&iowskaw dniu 26 czerwca2010,a uchwalgpodiEto
27 sierprua20l}r..
F Dlaczegotak dlugo trwa opracowywanieplan6w?
wynika to z wydluZonejprocedury,kt6r4 okreslaustawa.ponadtogmina Kaczory nale2ydo
obszaruchronionegoi terminy s4 dodatkowowydluzonenp. w uchwala dotyCzyteren6w
le24cychw pewnej odlegloSciod drogi krajowej i sqsiadujez liniami energetycznl,rni,co
wymagadodatkowychuzgodniefi.
F Czy gmina jest zobowiqzana do uzbrojenia terenu w siei wodoci4gowq
i kanilizacyjn{ Z ustary wynika, ze to jest zadanie wlasne gminy, lecz nie jest
napisane,2e gmina musi albo powinna uzbroi6 tereny. W6jt Gminy ma wladztwo
planistyczne w tym zakresie. Analizuje na etapie zNo2onegowniosku czy dany
wnioseknadajesig,kwalifikujesiEdo zmianyi p6zniejw miarpposiadanych
srodk6w
i realizowanych
um6wpodejmujed ecy49o uzbrojeniu.
Pltaniai uwaei:Nie zgloszono.
Pan s. Kowal - Przewodnicz4cyRady Gminy poinformowal, 2e zgodnie z art. 20 'st.
I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu
przestrzennym,Rada
Gminy uchwalaplan miejscowypo podjgciuuchwalyo stwierdzeniunienaruszenia
ustalefl
Studium.
Radny Ryszard Grzelak (wiceprzewodnicz4cyRady Gminy) odc4tal projekt uchwaly
w w/w sprawie.
RadaGminy w obecnosci15 radnychw glosowaniujanunymjednoglosniepodiglauchwalg
Nr XYrwllS/2012 , w sprawie zgodnosci miejscowego planu zagospodarowania
pzestrzennegowsi Smilowo - fragrnent ul. Brzozowej z ustaleniami Studium (uchwala
stanowizalqczniknr 3 do niniejszegoprotokolu).

Pan S. Kowal - PrzewodniczqcyRady Gminy poinformowal, Ze na posiedzeniachkomisji
radni zaproponowali 30% stawkg slu24c4 naliczeniu oplaty od wzrostu wartoSci
nieruchomoscidla wszystkich teren6w objptychplanemi poddal w/w stawkgpod glosowanie.
Rada Gminy w obecnodci15 radnych w glosowaniujawnym jednogloSnieprzyjqla zgodnie,
z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach Komisji 30% stawkg procentowq slvz cq
naliczeniu oplaty od wzostu wartoSci nieruchomo5ci dla wszystkich teren6w obietvch
planem.
Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodnicz4ca Rady Gminy) przedstawila projekt
uchwa"lyw sprawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzesftzennegowsi Smilowo fragment ul. Brzozowej.
Pytaniai uwagi: Nie zgloszono.
Rada Gminy w obecno6ci15 radnych w glosowaniujawnym jednoglo5nie podjgla uchwalp
Nr XVIII/119/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania ptzestrzennego wsi Smilowo - fragment ul. Brzozowei (uchiala wraz
z zalqcznikami stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszegoprotokolu).

ad. pkt 4a/
Radny Ryszard Grzelak (wiceprzewodniczqcy Rady Gminy) odczytal projekt uchwaly
w sprawiezmiany Wieloletniej PrognozyFinansowejGminy Kaczory nalata2}l2 J02C
Pltania i uwaei:
Radny Marek Radke - Czy przesunigcie kwoty I mln zl na rok nastgpny w zwi4zku
z niewykonaniem czEdci prac w tym roku przy budowie krytej plywalni jest jedynym
najleps4rn rozviryaniem? czy dokonano zmian w planie, harmonogramie rzeizowo finansowym stanowiqcyn zalqcznik nr l do umowy i czy podpisanJ aneks do umowy.
Dlaczego robi sig uklon w stronQ wykonawcy (nie z4da kar umownych), kt6ry powinien
dotr4ma6 terminu.
Odp. W6jt Gminy B. Wolski i Skarbnik Gminy pani Agnieszka Grabarska _
Proponowanezmiany byty szczeg6lowo omawiane na posiedzeniachKomisji i wynikaiq
z koniecznosci podpisania aneksu do umowy, kt6ry bgdzie zmienial harmonogiam rzeczowo
- finansowy.ww uchwala bgdzie podstawqdo w/w czynnosci.Nie mozna podpisai
aneksu
i harmonogramu bez zmian, To wykonawca wystpil z wnioskiem, prosbq o przesuniqcie
terminu. Przypomnijmy sobie, ze prace na placu budowy nie mogly rozpoczql sig w terminie
wpikajqcym z halmonogramuponiewaZzostalowniesioneodwotranie.
Radny R. G6rka - Czy w/w przesunigcie terminu pociqga za sobQ skutki finans.we,
dodatkowekoszty dla gminy?
Odp. PaniA. Crabarska- Nie.
Radna Joanna stachowiak, - Pomimo, iz
w temat byl tlumaczony na posiedzeniach
Komisji, poprosila o zapewnienie,Ze cenabudowy basenunie ulegnie zmianie.

odp. PanB. wolski * Na raziepozostajetakasama,ustawao zam6wieniach
publicmvchnie
dopuszcza
inaczej.
w tej czg6ciobradradni Jan Kieruj, Marek Radke, Kazimierz Zalachowski,Radoslaw
Gtirka dyskutowalint. godzin posiedzeriKomisji, obrad sesji. padaly zarntty na temat
nieobecnosci, tlumaczenia pracy zawodowej, aktyrvnosci w pracy. Temat zakohczyl
przewodnicz4cy
RadyGminypodkreslai4c,
2edw kwestiabylaprzeglosowana,
o godzinach
pracykomisji,sesjizadecydowala
wigkszoS6
Rady.
RadaGminy w obecnosci15 radnychw glosowaniujawnym podjpla wigkszosci4glos6w
uchwalg (,,2a"* 10 glos6w, ,,przeciwnych"-0 gtosy, ,,wstrzymujqcych"_5 gtos6w)
uchwalg Nr XVIII/120/2012 z drl,a27 listopada2012 r. w sprawiezmiany wieloletniej
PrognozyFinansowejGminy Kaczory na lata 2012 J,026 (uchwala wraz i zalscznikami
stqnowizalqczniknr 5 do niniejszegoprotokolu).

ad. pkt 5/
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy - przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly budZetowejna 2012 rok.
Pltania i uwagi: Nie zgloszono.
Rada Gminy w obecnodci15 radnych w glosowaniujawnym podjgla jednoglosnie uchwalg
Nr XVIII/121/2012 w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 rok (uchwala wraz
z zalqcznikami stanowi zalqcznik nr 6 do niniejszegoprotokolu).
Przewodniczacvobrad oglosil l0 minutowa przerwe.
Po przerwie wznowil obradv.

ad. pkt 6/
Radna Aleksandrawienke.(wiceprzewodnicz4ca
RadyGminy) odcz).talaprojektuchwaly
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwi4zywania problem6w
Alkoholowychnarok 2013.
Pl.taniai uwagi:Nie zeloszono.
RadaGminyw obecnosci15
jawnym podjpla jednoglosnieuchwalg
w glosowaniu
_radnych
Nr xYrfill22l20l2 z dnia 27 listopada2012r. w sprawieuchwalinii Gminnegoprogramu
Profilattyki i Rozwiqzywaniaproblem6w Alkoholowych na rok 2013. (uihwala-wraz
z zalqcznikiemstanowizalqczniknr 7 do niniejszegoprotokolu).
ad. pktTl
Pan Ryszard Grzelak wiceprzewodnicz4cy Rady Gminy odczltal projekt uchwaty
w sprawieuchwaleniaGminnegoProgramuprzeciwdzialania
Narkomaniinaioi 2013.
P]'taniai uwagi:Nie zgloszono.

Rada Gminy w obecnoSci15 radnych w glosowaniujawnym podjgla jednogloSnie uchwalg
Nr XVIIIil23l2012 z dna 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2013 (uchwala wraz z zalqcznikiem stanowi zalqcznik nr
8 do niniejszegoprotokolu).

ad. pkt 8/
Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodnicz4caRady Gminy) odczytalaprojekt uchwaly
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnlm dla ucmi6w
zamieszkatychna terenie Gminy Kaczory.
Pltania i uwaqi: Nie zeloszono.
Rada Gminy w obecnoSci15 radnych w glosowaniujawnym podjgla jednoglo5nie uchwalg
Nr XVIII/124|2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Gminy Kaczory
(uchwala wraz z zalqcznikiem stanowi zalqcznik nr 9 do niniejszego protokolu).

ad. pkt 9/
Pan Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczqcy
Rady Gminy odczytal projekt uchwaly
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskielub roboty budowlaneprzy
zabltku wpisanyrndo rejestruzab1.tk6w.
Pltaniai uwaei:Nie zsloszono.
jawnym podjgla jednogloSnieuchwalg
RadaGminy w obecnoSci15 radnychw glosowaniu
Nr XVIII/125/2012z dnia27 listopada2012r. w sprawiezasadudzielaniadotacjina prace
konserwatorskielub roboty budowlane przy zaby4kuwpisanym do rejestru zabytk6w
(uchwalawraz z zolqcznikamistanowizalqczniknr 10 do niniejszegoprotokolu).

ad. pkt 10/
Na wstgpie Pan Adam Stppniewski Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach
podkre6lil, 2e od marca 2011 r. sklad osobowy Posterunku Policji w Kaczorach ulegal
czgstymzmianom, (zmniejszeniu).Na dzief dzisiejszy sklada siq tylko z trzech policjant6w,
na kt6rych skupia duZ4iloS( zadah.
Poinformowal tak2e, 2e na dziei dzisiejszy jest projekt utworzenia Komisariatu Policji
w Uj3ciu, kt6ry czeka do zatwierdzenia przez Komendanta Wojew6dzkiego Policji
w Poznaniu.W chwili obecnejnale2yczekal na decyzjpw tej sprawie.
Kierownik PosterunkuPolicji w KaczorachPan Adam StEpniewskiprzedstawil informacjg nt.
bezpieczeistwa publicznego na terenie gminy Kaczory (informacja stanowi zalqcznik nr
I I do niniej szegoprotokolu).
Pltania i uwagi:
Radny Zbigniew Zdanowicz - lle w 2011 r. Srodk6w wplynglo z wystawionych mandat6w?

- Nie potrafrlodpowiedzied
Odp.PanA. Stgpniewski
na w/w pytanie.Poinformowal,Ze w
Srodkitrafiaj4do UrzgduWojew6dzkiego.
Mandatys4wystawianew r62nejwysoko6ciod 50
zl do 500zl.
ad. pkt lll

Zapytania i wolne wnioski

Radna J. Stachowiak- Poprosilao ujgcie w budzeciena 2013 r. kwoty na stworzenie
Swietlicyszkolnej.
Radny Dariusz Krupa - Odc4,IalodpowiedzPowiatowego
ZarzqdtDr6g w Pile na wnioski
zgloszonena XVIII sesji Rady Gminy dotycz4ce dr6g powiatowych oraz chodnik6w
(odpowiedz
PZD w Pile stanowizalqczniknr l2 do niniejszego
protokolu).Radnypodkreslil,
2e w sprawie budowy chodnika w kierunku Zelguewa jakiS czas temu takze wnioskowal
i otrzymalzupelnieinn4 odpowiedz.W dalszejczg5ciwypowiedziPanD. Krupa odni6slsig
r6wnie2 do godzin posiedzerisesji i komisji. Byl przeciwnypropozycjipopoludniowych
spotkan.
Radny R, G6rka - WTtazil swojezadowoleniez faktu podjpciauchwalyw sprawiezasad
udzielaniadotacji na pracekonserwatorskielub roboty budowlaneprzy zabytkuwpisanymdo
rejestruzabytk6w.
Wnioskowal o przystq)ienie Gminy Kaczory do lokalnej grupy &ialania np.
,,Krainy".W Jegouznaniuczlonkostwow w/w grupiedaje wigkszemo2liwoici pozyskania
Srodk6wnp. na gruntowneremonty obiekt6w sakralnych,ale tak2e przez przedsigbiorc6w,
rady soleckie.W opinii radnegona dziehdzisiejszyz tytvll,Ze Gminanie naieZydo Zadnej
grupydzialaniastracilaokolo 1 mln zl.
W dalszejczE6ciwypowie&i, Pan R. G6rka poruszyltemat oSwietleniana ulicy
4,4cznejw Smilowie. Apelowal o dodatkowelampy na w/w ulicy, kt6rq podqZawielu
mieszkaic6w do szkoly oraz na przystanekautobusowy.Zaznaczyl, Ze Gmina Kaczory
w 2010r. uzyskalapozwoleniena w budowga inwestycjaczeka1tZ 2,5 roku. Dlaczcgo
W6jt Gminynie rozpocz$pracw w/w zakresiena d. N,qcznej.
RadnyR, Grzelak- Wnioskowalo rozbi6rkgbetonowego
plotuprzy PKP w Dziemb6wku,
kt6ry ,,psuje"wyglEdwsi.
ad. pkt l2l Odpowiedzi n z pyt^nia i wolne wnioski.
PrzewodniczqcyRady Gminy - Stefan Kowal - Materialy sesyjne s4 wysylane
w uchwalonymterminie.Nie zawszejest mo2liweprzeslaniedokument6wwczeSniej.
Odp. RadnyR. G6rka - Materialy sesyjnew pewnychprzypadkach,radni mog4otrzy'rnlwai
dopieronaposiedzeniu
Komisji,jeSliw momenciewysylaniazaproszerl
bylo to niemo2liwe.
Radny Z. Zd,anowicz - Poinformowal, Le w Zelgniewie s4 dwa stare budynki,
niezamieszkiwane,
kt6re psuj4wizerunekwsi (na poczqtkui na kofcu wsi). poprosilW6jta
o zajgciesig w/w spraw4.ZaproponowaN
podjEcieuchwaly w w/w zakresie,umozliwiaj4cej
pomocfinansow4narozbi6rkglub zmuszaj4c4
wladcicielido rozbi6rki.
W6jt - mgr Brunon Wolski - Na wstEpiepodke5lil, 2e Gmina Kaczoryjest gmmQ
przodujqcqnie tylko w powiecie pilskim, ale calej Wielkopolscei te2 w kraju. Na te
pracowalowielu ludzi,wielerad,kt6rychpracppowinnosiEuszanowai.
osiqgnigcia

W uznaniu W6jta, w gminie s4 osoby, kt6re wprowadzaj4zlq atmosferp,zamEt,
wybrzydzaj4buntujqmieszkanc6wprzeciwkobudowieplyvalni. W6jt Gminy apelowalo nie
przeszkadzanre
w w/w inwestycji planowanejod lat, kt6ra w 2013 r. bpdziepiEknyrndarem
dla mieszkaric6w
na obchody500- leciaistnieniaKaczor.
ZdaniemW6jta, gmina Kaczory bgdzieponosilakoszty utrzymaniaplywalni tak jak
obecnieutrzymuje szkoly, przedszkola,kluby sportowe itp. W przeszlodcirodzily sig juZ
budowlerealizowanew ciE2kichb6lach,trudach,kt6re obecniecieszqwszystkich,sluzq
rozwojowigminy.
W daiszejczEfciwlpowiedzi W6jt Gminymgr B. Wolski odpowiedzialna zgloszone
wnioski i interpelacje.W przypadkuwnioskudo PolskichKolei ParistwowychdodaI,2ez
PKP cig2ko siE rozmawia, lecz zgloszonywniosek zostanie przeslany. Obecnie nie ma
mo2liwoSci prawnej przekazaniaprzez PKP budynk6w gminom. Jest to problem
o96Inokraj
owy.
W temaciestawek za Smieciwyja5niei udzielalana posiedzeniach
Komisji pani
Sekretarz.
ww problembyl od lat na tereniegminyrozwiqzany
,lecz to ustawazobowi4zuje
do nowychzmian.
W 2011 r. byly przyznawane
nagrodydla sportowc6w.W 2012 r. z uwagi na brak
jedyny
Srodk6w w bud2ecie
wniosek, jaki byl zlohony zoslal rczpavzony negatywnie.
O przyznaniuwlw stlpendium decyduj4 odpowiednie.osiqgnigcia,Gmina Kaczorywspomaga
sportowc6w.
Na dzief dzisiejszynie ma potrzebytworzeniaSwietlicszkolnych.W w/w sprawie
bylo robione tozeznanie. Dla dw6ch, trzech dzieci dyrektorzy szk6l s4 w stanle
zagospodarowad
czas wolny. Zmiany w tym temaciezostanqwprowadzonedopiero,gdy
zaistnieje taka potrzeba.
Gmina Kaczory bgdzie dqzyla do wybudowania chodnika w Smilowie przy drodze
po\,\iiatowejw kierunku Zelgniewa otaz Kaczor. Rozmowy w tym zakresie bgdq
ieszcze
prowadzone.
wkr6tce zaswiecqsig lampy w Jeziorkach.Na ukoriczeniujest przygotowanie
dokumentacjina oswietleniew Rzadkowiei Smilowie(ul. Kaczorska).Nie ma zlosliwosci
w6jta w stosunkudo ul. tr4cznejw Smilowie.Przy budowieoswietleniana ul. Kaczorskiej
prawdopodobniebEdziezalolonych kilka dodatkowychlamp na ul. tr-qcznei(wsp6lnezl4oze
kablowe).
Nie ma podstawprawnychnakazui4cychwlascicielomprywatn)rynremonty,rozbi6rki.
Rozbi6rkEmozejedyrie nakazatNadz6rBudowlany,leczwlascicielposesjimozenie mie6
na to pienigdzyi w6wczaskofczy to sip na zabezpieczeniu
budynku.Ze strony Urzgdu
postaxamy
siQzachEciiwlaScicielibudynk6wdo remont6w.
ad. pkt 13/ Zakoirczenie.
Po wyczerpaniuporz^4dkuobrad Pan stefan Kowal - przewodniczQcyRady Gminy Kaczory
zakohczyl
o godz.150sXVIII sesjERadyGminyKaczory.
Protok6lowala:

RadyGminyKaczoryz dnia26 listopada
2012r.

LISTA

OBECNOSCT

NADNYCH

na XVIII sesjiRady Gminy Kaczory
w dniu 27 listopada 2012 r..

1.GOLDBERG

JAROSI-AW

2.GRZELAK

RYSZARD

3. GORKA

RADOSi,AW

4. KALKA

HENRYI(

5. KIERUJ

JAN

6. KOWAL

STEFAN

7. KRI]PA

DARIUSZ

8. RADKE

MAREK

9. SCHUR

JAN

10.STACHOWIAK

JOANNA

11.SLIWTNSKA

MAI-GORZATA

12.WIENKE

ALEKSANDRA

13.ZAI-ACHOWSKI

KAZI]|IIERZ

14.ZAI-ACHOWSKI

TOMASZ

15.ZDANOWICZ

ZBIGNIEW

I

LISTA

Zalqczniknr 2 do protokotrunr 1812072z sesji
^ | RadyGminyKaczoryz dnia26 listopada2}l2 r.
OBECNOSUT

goScina XVIII sesjqRadyGminyKaczoryw dniu 27.11.2012t.
zaproszonych

1) HenrykStoklosa
2) Gra;rynaMller
3) Anita Golla
4) WieslawaKrotoszyriska
ieuicz
5.1Kr4 sztoI Gromaczk
6) AdamStqpniewski
7) MiroslawKuchnowski
II. RADNI RADY POWIATU W PILE
1) MarianMarlenka
2) HannaGapiriska
III. SOI,TYSI:
1.ZofiaKoScielska
2. JanRobakowski
3. JanuszMichaelis
4. WieslawaSzymczak
5. JanMarciniak
6. ZenonKin
7. tr-ukasz
MaSnica
8. EmiliaWelenic
9. MiroslawKoperlowicz
10.TeresaStrzelecka
11.BogdanPszcz6lka
IV. KIEROWNICY JEDNOSTEK:
1) GizelaDurecka
2) AgnieszkaGrabarska
3) Zdzislaw
a Kgpczyiska
4) AndrzejKozera
5) IrenaRadka
6) KrYstl,naAdamczYk
7) HonorataPilarz
V. PREZESKOLA WEDKARSKIEGO PZW W
KACZORACH
1) HenrykWitt
VI. PRZED.WLKP. IZBY ROLNICZEJ:
1. PawelMatuszak
2. JanRadka
ALKOHOLOWYCH W KACZORACH:
l.StanislawMizerkiewicz

,tilWe

IX. MIESZKANCY GMINY KACZORY
1t

I

I

.....................

RadyGminyKaczoryz dnia26listopada2012r.

Kaczory,dniLT .11.2012r.

Urz4d Gminy Kaczory

stan bezpieczeristwa
w gminieKaczory i osiqgniptewyniki przezposterunekpolicji
w Kaczorach za okres styczef - ptidziernik2Dl2 r.

f.iloS6pouczeri-147
2.iloS6nalo2onychMK-198,w tym 49 porzqdkowych
3.ilodi skierowanych
wniosk6wdo S4du-19
4.ilo66zgloszonychwyktoczefiz art. I 19- 7, wykry to 3 i 124kw- 1, wykryto 0
5.ilo56os6bwylegitymowanych-1446
6.iloS6przeprowadzonychspotkariSrodowiskowych-S0
T.zatrzymantanietrzeZwych
kierowc6w-20i w staniepo u2yciualkoholu I
S.zatrzpanie sprawcykradziezytorebki z pienigdzmii dokumentami- I
9. zlarnariezakazus4doweg
o 244 I{K - |
Czyny karalnepopelnione przez nieletnich:
naruszenienietykalno3ci- 3, uszczerbekna zdrowiu - I
Posiadanienarkotyk6w-0
Interwencje:74,
domowe31, publiczne43
Doprowadzenia( nakazrydoprowadzenia):22 osoby
Slu2bynocne: 88
Wykrywalno$6przestgpstwog6lna: 65,5o/o
Wyk. A.S.
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