P R O T O K Ó Ł nr 19/2012
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Radca prawny – Danuta Boniowska.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Sołtysi – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
8) Mieszkańcy gminy – wg listy obecności.
Radni nieobecni: Jarosław Goldberg, Joanna Stachowiak.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dziewiętnastej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodniczył Pan
Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12oo w
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Po powitaniu radnych i gości, 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 załączniki nr 1-2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z osiemnastej sesji z dnia
26 listopada 2012 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie
zostaną zgłoszone przez radnych uwagi wobec jego treści to uważać się będzie, że protokół
został przez Radę przyjęty. Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści w/w
protokołu. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy
przyjęty bez poprawek.
Porządek XIX sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
– przewodniczących Komisji,
– Wójta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kaczory na lata 2013-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku
sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na wniosek Wójta wnosi o poszerzenie w/w
porządku XIX sesji o dodatkowe punkty:
6a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu,
7a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
7b) Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach w 2012 r.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę w porządku XIX sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Wójt Gminy Brunon Wolski poprosił o zabranie kamery ustawionej przed Jego twarzą przez
radnego Radosława Górkę.
Radny Radosław Górka w odpowiedzi na powyższe poinformował, że sesje mają prawo być
nagrywane, gdyż są spotkaniami publicznymi. Po prośbach przewodniczącego oraz radnego
Kazimierza Załachowskiego jedynie oddalił nieco w/w kamerę skierowaną na Wójta Gminy
mgr Brunona Wolskiego.

ad. pkt 3/
Radny Kazimierz Załachowski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty
Kultury i Sportu poinformował o odbyciu przez komisję dwóch posiedzeń. Pierwsze
zorganizowane wraz z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczyło budżetu Gminy
na rok 2013 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Drugie wczorajsze odbyte
wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu poświecone było
tematom sesji. Omawiając pierwsze posiedzenie, Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na
zmniejszającą się z roku na rok kwotę subwencji oświatowej, konsekwencją, czego są coraz
wyższe wydatki ponoszone przez Gminę na utrzymanie oświaty. W dalszej części
wypowiedzi wyraził swoje stanowisko, co do wysokości zadłużenia zaplanowanego
w budżecie na rok 2013. Deficyt ustalony w wysokości 33% jest zdaniem radnego
K. Załachowskiego bezpiecznym rozwiązaniem. Przewodniczący przedstawił także opinię
radnych na temat budżetu gminy na rok 2013. Zdaniem członków posiedzenia, budżet został
skonstruowany poprawnie i przy jednym głosie wstrzymującym został zaopiniowany
pozytywnie. Pan K. Załachowski zaznaczył jednak, że do budżetu została zgłoszona jedna
uwaga odnośnie wysokości zaciągniętego kredytu krótkoterminowego. Na drugim
posiedzeniu, na którym omawiane były sprawy związane z porządkiem obrad, radni nie
zgłosili uwag do przedstawionych uchwał.
Kończąc informację, Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski zgłoszone na
komisjach. Radna Joanna Stachowiak, Radni Marek Radke i R. Górka poruszyli sprawę
odśnieżania. Radny K. Załachowski stwierdził, że w/w kwestia została już zrozumiale
wyjaśniona, ale jeśli to możliwe prosi o dodatkowe wyjaśnienia. Radna J. Stachowiak
wnioskowała także o ustawienie dodatkowych skrzynek z piaskiem i pytała o dalsze losy
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budynku przy Szkole Podstawowej w Kaczorach. Radny Zbigniew Zdanowicz ponownie
wrócił do sprawy chodnika w Zelgniewie, który nie został dokończony przez Starostwo
Powiatowe. Padły również zapytania odnośnie oświetlenia. Radny K. Załachowski starał się
wyjaśnić w/w sprawę, odwołując się do przygotowanej dokumentacji na dodatkowe punkty
świetlne w Rzadkowie, Jeziorkach i Śmiłowie oraz wykonane już oświetlenie na Osiedlu
Przylesie w Kaczorach. Stwierdził, że tak „oświetlonej gminy jak nasza w okolicy nie ma”.
Radna Małgorzata Śliwińska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska powiadomiła, iż na pierwszym posiedzeniu (z dwóch odbytych) omawiany był
projekt budżetu na rok 2013. Projekt ten został zaopiniowany przez radnych pozytywnie.
Zgłoszone zostały jednak dwa wnioski. Jeden złożyła Pani J. Stachowiak, dotyczył on
zwiększenia kwoty na zakup pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych i książek. Inni
członkowie komisji również dołączyli się do tego wniosku. Radny Pan M. Radke złożył
wniosek o zmianę wysokości przejściowego deficytu z 1 mln na 500 tys. zł tj. kwoty, do
której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyt krótkoterminowy. Na drugim spotkaniu, które
odbyło się 26 grudnia 2012 r. omówione zostały materiały sesyjne. Przewodnicząca Komisji
zaznaczyła, iż wszystkie punkty zostały zaopiniowane przez radnych pozytywnie. Na
posiedzeniu poruszony był także temat ochrony środowiska oraz opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. W gminie Kaczory są dwa szczególne obszary objęte ochroną. Jest to Obszar
Specjalnej Ochrony Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego oraz Dolina Noteci. Na
terenie gminy znajdują się również pomniki przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa lub
grupy drzew) oraz trzy parki. Jeżeli chodzi o realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi, radna wyjaśniła, iż zwierzęta bezdomne na terenie gminy są wyłapywane,
badane i umieszczane w schronisku. Wszystkie koszty z tym związane ponosi Gmina.
W 2012 r. wydano w tym zakresie już około 15 tys. zł
Radny Henryk Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w przedstawionej
informacji odniósł się do dwóch spotkań, odbytych przez członków komisji. Na pierwszym,
na którym Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo budżet na
rok 2013, radni zaakceptowali projekt bez uwag. Pozytywnie odnieśli się również do
propozycji, będących przedmiotem sesji. W dalszej części wypowiedzi Pan H. Kalka
ustosunkował się do incydentu, do którego doszło na początku posiedzenia. Jego zdaniem,
skierowanie kamery na twarz Pana B. Wolskiego - Wójta Gminy narusza pewne zasady, może
nawet i prawne. Przewodniczący H. Kalka stwierdził, że ten incydent to chyba upadek
obyczajów.
Wójt Gminy Brunon Wolski na początku wypowiedzi dotyczącej działalności
w minionym okresie podkreślił, iż mimo swojej absencji w pracy spowodowanej przyczynami
zdrowotnymi, utrzymywał stały kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Kaczorach.
W następnej kolejności podziękował radnym za rzeczowe i konstruktywne podejście do oceny
budżetu gminy na rok 2013, w którym jak zaznaczył, została uwzględniona większa część
zgłoszonych wniosków, adekwatnych (zgodnie z wymogami) do Strategii Rozwoju Gminy
i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przechodząc do tematu inwestycji realizowanych na
drogach powiatowych, Wójt B. Wolski poinformował, iż zadania, które będą realizowane
w 2013 r. zostaną uzgodnione z Powiatem Pilskim, który jest głównym gospodarzem tych
dróg. Ustosunkowując się do zadań zaplanowanych na 2012 r. podkreślił, że nie wszystkie
inwestycje powiatowe udało się zrealizować. Nie była to jednak wina Gminy Kaczory.
W związku z koniecznością dokończenia budowy chodnika w Dziembowie, pojawiła się
potrzeba wystosowania prośby do Rady Gminy o przyznanie pomocy finansowej dla Powiatu
Pilskiego na sfinansowanie części kosztów tej inwestycji.
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W odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez radnego M. Radke, w dalszej części
wypowiedzi Wójt B. Wolski ustosunkował się do wysokości deficytu zaplanowanego
w budżecie na 2013 r. Wyjaśnił, iż jego wysokość została zaplanowana w kwocie,
umożliwiającej zachowanie płynności finansowej oraz terminowe regulowanie zobowiązań,
a debet będzie zaciągany w zależności od potrzeby. Ponadto w/w kwota musi być rozliczona
do końca roku, którego dotyczy i nie przechodzi jako należność na kolejny rok. Odnosząc się
do wniosku zgłoszonego przez radnego Jana Schura dotyczącego studni głębinowej w
Morzewie, Wójt powiadomił, iż zostaną podjęte prace naprawcze mające na celu
uruchomienie istniejącej studni we wsi. Jeśli nie będzie to możliwe, to wówczas rozważony
zostanie wariant budowy nowej.
W dalszej części informacji, Wójt B. Wolski przedstawiając swoje stanowisko
w sprawie wypowiedzi radnego R. Górki zaznaczył, iż nie może pozwolić sobie na takie
lekceważące zachowanie. Podkreślił, iż z racji wieku i pełnionej funkcji oczekuje szacunku
wobec Swojej osoby, a ustawienie kamery na wprost Jego twarzy godzi w Jego godność.
Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal, zwracając się do radnego R. Górki ponowił prośbę
o przestawienia kamery i dostosowanie się do powszechnie obowiązujących norm
społecznych.
Radny R. Górka komentując wypowiedź Wójta Gminy, zarzucił Panu B. Wolskiemu
niewłaściwe zachowanie, gdy na początku roku 2012 r. przyznano mu tytuł „Samorządowego
Sportowca Roku”. Radny wyraził swój żal, z powodu braku gratulacji ze strony Wójta Gminy
oraz wzmianki o tym wydarzeniu we wkładce „Nasza Gazeta Kaczory”.

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska, Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/126/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) odczytała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2013-2026.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal poprosił o przegłosowanie autopoprawek do
projektu w/w uchwały stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory nr
44/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, które były omawiane na posiedzeniach Komisji.
a) Autopoprawka nr 1
W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata
2013 – 2026 w § 4 zdanie pierwsze oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust.
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2 w następującym brzmieniu „ Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym”.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła w/w
autopoprawkę nr 1.
b) Autopoprawka nr 2
W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu o symbolu rok 2013
dokonuje się zmian:
1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym dochody majątkowe
o 1 000 000,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot w poszczególnych kolumnach,
2. zwiększa się wydatki ogółem o 1 000 000,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 1 265 000,00 zł w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.
4 ufp o kwotę 1 250 000,00 zł i zmniejsza się kwotę wydatków bieżących (bez
odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych) o 265 000,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot w poszczególnych
kolumnach.
W wierszu o symbolu rok 2014 w kolumnie oznaczonej 11a „środki na pokrycie deficytu
budżetu” kwotę 342 000,00 zł zastępuje się kwotą 242 000,00 zł.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła w/w
autopoprawkę nr 2.
Autopoprawka nr 3
W załączniku nr 3 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych” w wierszu nr
2 zwiększa się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1 250 000,00 zł i dokonuje się
aktualizacji kwot.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła w/w
autopoprawkę nr 3.
Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) odczytała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2013-2026
(po uwzględnieniu autopoprawek).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/127/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory
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na lata 2013-2026 (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 6/
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu na
2013 r.
Radny Ryszard Grzelak (wiceprzewodniczący) odczytał Uchwałę Nr SO-0952/3/15/Pi/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2012
r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kaczory na 2013 r. (uchwała
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Radny Zbigniew Zdanowicz zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu przedstawił opinię Komisji w sprawie
przedłożonego projektu budżetu na 2013 r. (opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu).
Pytania i uwagi:
Radny R. Górka – Zgłosił swoje niezadowolenie odnośnie nieujęcia w budżecie na rok 2013
żadnego z sześciu zgłoszonych przez niego wniosków oraz wyraził żal do Wójta Gminy, że
się do nich nie ustosunkował. Poinformował, iż jest przeciwny przyjęciu budżetu na kolejny
rok, gdyż jego zdaniem decyduje się w nim o zadłużeniu Gminy poprzez inwestycję budowy
basenu.
Radny M. Radke – Wnosząc uwagę, wyraził swoje niezrozumienie odnośnie wysokości
kwoty deficytu. Jego zdaniem 1 milion złotych to 40% zadłużenia, a nie 33,4%. Radny uznał
wypowiedź Pani A. Grabarskiej podczas komisji za tendencyjną, wpływającą na reakcje
radnych, gdyż mówiąc o pożyczce, Pani Skarbnik podkreśliła nieoprocentowanie pożyczki,
ale nie wspomniała o obciążeniu jej wiborem. Poprosił o wyjaśnienie, co to jest wibor.
Odp. Wójt Gminy B. Wolski - Zaznaczył, że dochody nie wpływają do budżetu
równomiernie. Są okresy np. miesiące od maja do września, kiedy nie ma wpływów. Debet
ma pomóc w tych okresach zachować płynność finansową. Według założeń Włodarza Gminy
cała kwota 1 mln złoty nigdy nie zostanie wykorzystana. W 2012 r. największy debet wynosił
500 tys. zł i był zaciągnięty na bardzo krótki okres. Odnośnie wypowiedzi radnego R. Górki
powiedział, że podczas swych wypowiedzi mówił o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Strategii Rozwoju Gminy, drogach powiatowych.
Odp. Radny M. Radke – Zgodził się z wypowiedzią Wójta, natomiast zaznaczył, iż na
świecie panuje kryzys i Gmina nie powinna obciążać społeczeństwa.
Odp. Pani A. Grabarska, Skarbnik Gminy – Wytłumaczyła, że debet niesie za sobą koszty,
że nigdy nie mówiła, że kosztów nie będzie. Na komisjach podkreślała, że Gmina ponosi je
tylko w momencie korzystania z debetu i tylko do określonej pobranej na dany okres kwoty.
Koszty te nie są wysokie.
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Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal poprosił o przegłosowanie autopoprawek do
projektu w/w uchwały stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory nr
46/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.
Autopoprawka nr 1
W § 1 zwiększa się kwotę dochodów ogółem o 1 000 000,00 zł, plan dochodów po zmianie
ustala się w wysokości 22 898 630,00 zł, w tym zwiększa się w pkt 2) kwotę dochodów
majątkowych o 1 000 000,00 zł, plan dochodów majątkowych po zmianie wyniesie
1 451 000,00 zł. Dokonuje się aktualizacji kwot w załączniku nr 1 i 5.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła
w/w autopoprawkę nr 1.
Autopoprawka nr 2
W § 2 zwiększa się wydatki ogółem o 1 000 000,00 zł, plan wydatków ogółem po zmianie
uchwala się w wysokości 26 440 794,00 zł, zmniejsza się w pkt 1) plan wydatków bieżących
o 265 000 zł, plan po zmianie wynosi 18 629 630,00 zł, zwiększa się w pkt 2) plan wydatków
majątkowych o 1 265 000,00 zł, plan wydatków majątkowych po zmianie wyniesie 7 811
164,00 zł.
Dokonuje się aktualizacji załączników nr 2,5,6 i 7.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła
w/w autopoprawkę nr 2.
Autopoprawka nr 3
Skreśla się § 13 a § 14 – 16 oznacza się jako § 13 –15.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła
w/w autopoprawkę nr 3.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie budżetu na 2013 r. z
uwzględnieniem w/w autopoprawek.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
uchwałę Nr XIX/128/2012 w sprawie budżetu na 2013 r. (uchwała wraz z załącznikami
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 6a/
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) odczytał projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/129/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu (uchwała
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) odczytała projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/130/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (uchwała wraz z załącznikami
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7a/
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) odczytał projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/131/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (uchwała stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie wznowił obrady.

ad. pkt 7b/
Pani Krystyna Adamczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach
szczegółowo przedstawiła informację nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaczorach za 2012 r. - prezentacja multimedialna (informacja stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu).
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ad. pkt 8/ Zapytania i wolne wnioski
Pani Maria Piosik - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic – Przedstawiła
informację na temat niedawno powstałego stowarzyszenia, które zamierza prowadzić
działalność na terenie gminy Kaczory. Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic powstało
we wrześniu br., a zostało zarejestrowane pod koniec października. Jego celem jest przede
wszystkim zbieranie materiałów historycznych dotyczących Kaczor i okolic oraz zabytków
i kultywowanie tradycji. Stowarzyszeniu zależy również na przedstawieniu i upamiętnieniu
dokonań i działań mieszkańców tych okolic. Jego członkowie chcą działać na rzecz integracji
lokalnej społeczności oraz budowania lokalnej tożsamości. Pani M. Piosik poinformowała
także o dotychczasowych działaniach stowarzyszenia tj. o zorganizowanym w dniu
10 listopada ognisku niepodległościowym oraz o trwających przygotowaniach do wystawy
„Wiara naszych przodków – co przetrwało”, którą mieszkańcy będą mogli obejrzeć w dniu
2 lutego. Wyraziła również nadzieję na owocną współpracę z władzami samorządowymi.
Pytania i uwagi:
Radny K. Załachowski - Kto wchodzi w skład stowarzyszenia oraz gdzie można
przekazywać pamiątki na wystawę?
Radny H. Kalka – Czy Pan Stanisław Konysz mieszkaniec Równopola bardzo interesujący
się historią, również należy do stowarzyszenia?
Radny R. Górka - Poprosił o adres strony internetowej stowarzyszenia.
Odp. Pani M. Piosik odpowiadając na pytania poinformowała, iż wszystkie informacje
o które proszą radni będą zamieszczone na stronie internetowej, która powinna powstać na
dniach. Adres strony zostanie podany w terminie późniejszym. Wystawa „Wiara naszych
przodków” odbędzie się w kościele w Kaczorach, a informację o składzie stowarzyszenia
można znaleźć w piśmie wysłanym do Urzędu Gminy w Kaczorach. Pani M. Piosik podała
także kontakt telefoniczny oraz gdzie można składać eksponaty na w/w wystawę.
Pan Janusz Michaelis, Sołtys Wsi Jeziorki poinformował, iż w przerwie poprosił o poradę
prawną prokuratora odnośnie nieustannego kamerownia osoby Pana B. Wolskiego, Wójta
Gminy przez radnego R. Górkę. Udzielając odpowiedzi, prokurator wyraźnie pokreślił, że
według prawa prasowego nie wolno kręcić jednej osoby bez jej zgody dłużej niż 30 sekund.
Ten, kto czyni to dłużej wywiera presję psychiczną na tej osobie i może być oskarżony
o mobbing. Prawo nie zezwala także na publikację zdjęć, artykułów w prasie lub telewizji,
które poddane zostały obróbce bez autoryzacji zainteresowanego tzw. szczotki po obróbce.
Pan J. Michaelis wyraził swoje zdziwienie, że radni pozwalają Panu R. Górce na takie
postępowanie.
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory S. Kowal poprosił o przekazanie tej sprawy
komórce prawnej Urzędu Gminy.
Radny R. Górka ustosunkowując się do wypowiedzi Pana J. Michaelisa wyjaśnił, iż nagrywa
nie tylko Wójta Gminy B. Wolskiego, ale również osoby wokół,
a
nagrywane materiały są w całości zamieszczane na portalu internetowym. Jego zdaniem wielu
mieszkańców jest zadowolonych z faktu nagrywania sesji.
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Radny odwołał się także do pytań zgłoszonych na komisji, a dotyczących kwestii
odśnieżania dróg gminnych szczególnie w Śmiłowie i Jeziorkach. Jego zdaniem drogi gminne
nie są odśnieżane na czas. Problem ten mógłby być rozwiązany, gdyby np. zostały podpisane
umowy na ośnieżanie z rolnikami w poszczególnych miejscowościach. Niezrozumiały jest dla
niego również fakt, że odśnieżaniem zajmuje się firma Pana H. Kalki, a faktury wystawiane
są na firmę z Gołańczy. Radny R. Górka zastanawia się, czy to nie jest próba obejścia
przepisów prawnych.
Radny ponowił także prośbę rozważenia kwestii przystąpienia Gminy Kaczory do
Lokalnej Grupy Działania.
Zdaniem Pani Zofii Kościelskiej, Sołtys Wsi Brodna radny R. Górka wyolbrzymia problem
z odśnieżaniem w miejscowości Śmiłowo. Dla potwierdzenia swojej tezy porównała sytuację
mieszkańców Śmiłowa z sytuacją niektórych mieszkańców Brodnej, którzy do asfaltu mają
1,5 km i nigdy nie narzekają. Zamiast dopatrywania się, kto, z czego czerpie korzyści, Pani
Z. Kościelska zachęcała do zrobienia wspólnie czegoś pożytecznego. Nie kryła swojego
zbulwersowania zachowaniem radnego R. Górki.
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory S. Kowal przyznał, że zachowanie R. Górki tak
dalece odbiega od przyjętych norm społecznych, że musi powstrzymywać się od podniesienia
głosu podczas obrad, by osoby na sali mogły czuć się „normalnie”.
Radny R. Górka odnosząc się do wypowiedzi Pani Z. Kościelskiej poinformował, iż zawsze
stara się rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć. W ramach wyjaśnienia dodał, że jeśli
komuś stanie się coś złego na nienależycie odśnieżonych drogach gminnych, odpowie za to
Gmina.
Radny H. Kalka zabrał głos w sprawie zimowego utrzymania dróg w gminie. Powiedział, że
angażuje swój sprzęt w prace, związane z odśnieżaniem dróg w gminie, ale firma z Gołańczy
odpowiada za ich naprawę, utrzymanie w gotowości, koordynację. Radny przyznał, że dwa,
trzy lata temu miał możliwość odmówienia użyczenia swojego sprzętu, ale nie uczynił tego,
bo uznał to za swój obowiązek wobec mieszkańców. Po srogich zimach otrzymał nawet od
kilku osób telefoniczne podziękowania. Podkreślił, że zimowe utrzymanie dróg w gminie nie
jest łatwe i jeśli ktoś będzie chciał to zadanie przejąć, zrezygnuje z w/w prac.
Radna A. Wienke zgłosiła wniosek do Powiatu Pilskiego o naprawienie nowo pobudowanej
drogi (odcinek drogi z Rzadkowa do Prawomyśla). Zdaniem radnej, utwardzone pobocze
zostało podmyte i grozi zarwaniem asfaltu. Radna wnioskowała także o postawienie barier na
skrzyżowaniu przy drodze powiatowej do Prawomyśla (jest tam bardzo głęboki rów) oraz
barier sprężystych lub znaków kierunkowych ze strzałkami na zakręcie drogi gminnej
w Prawomyślu.

ad. pkt 9/ Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Wójt Gminy B. Wolski podziękował sołtysowi Panu J. Michaelisowi
za zajęcie się sprawą nieustannego kamerownia Jego osoby.
W kwestii odśnieżania dróg, Wójt Gminy poinformował, iż Gmina Kaczory ma
podpisaną umowę na odśnieżanie z firmą z Gołańczy. Fakt wysługiwania się przez to
przedsiębiorstwo firmą Pana H. Kalki, w uznaniu Wójta jest sprawą tego przedsiębiorstwa.
W jego opinii, w gminie nigdy nie było problemów z odśnieżaniem dróg. Potwierdzają to
podziękowania od sołtysów, mieszkańców za dbałość o stan dróg podczas zimy.
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W nawiązaniu do propozycji zgłoszonej przez radnego R. Górkę, dotyczącej zaangażowania
rolników zaznaczył, iż takie rozwiązanie jest możliwe tylko w sporadycznych przypadkach
(nawałnice śnieżne), bądź na drogach o małym ruchu. Gdyby doszło do wypadku podczas
odśnieżania przez osoby niemające zarejestrowanej działalności (np. przez rolników), za
zdarzenie odpowiedzialność poniesie zleceniodawca usługi. W przeszłości Gmina
sporadycznie stosowała takie rozwiązania, jednak z uwagi na brak sprzętu, osoby wówczas
zaangażowane nie były zainteresowane stałym zobowiązaniem się do odśnieżania dróg
w gminie.
W dalszej części wypowiedzi Wójt odniósł się do Lokalnych Grup Działania.
Wyjaśnił, iż w tym czasie, kiedy one powstały, Gmina Kaczory zajmowała się zupełnie
czymś innym. Tuż po powstaniu, Lokalne Grupy Działania zajmowały się budową
i modernizacją sal wiejskich, a Gmina Kaczory mając pobudowane sale wiejskie we
wszystkich sołectwach - gazyfikacją i budową kanalizacji. Dopiero niedawno pojawiła się
potrzeba realizacji inwestycji (budowy sali wiejskiej) w Jeziorkach. Na ten cel według
zapewnień Wójta pozyskane zostaną środki z zewnątrz. Pan B. Wolski przyznał, że Lokalne
Grupy Działania są jakąś formą pozyskania środków finansowych, z tym, że realizując
inwestycję trzeba najpierw ją sfinansować z własnych środków w całości, a dopiero później
starać się o zwrot. Gmina Kaczory nigdy nie miała wolnych środków na ocieplanie,
modernizację i budowę świetlic wiejskich.
Jeśli chodzi o „Radosną Szkołę”, Wójt powiadomił, iż część szkół przy pomocy
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach
pozyskuje środki z tego programu w różnych dziedzinach.
Na zakończenie Wójt Gminy B. Wolski zwrócił się z prośbą o tworzenie podczas
kolejnych posiedzeń Rady Gminy Kaczory budującej atmosfery, tak jak było to dotychczas.

ad. pkt 10/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1510 XIX sesję Rady Gminy Kaczory.
Protokółowała:

Przewodniczył:
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