PROTOKOLnT23/2013
z sesjiRady Gminy Kaczory
odbytejw dniu 30 sierpnia2013r.
w Gminnvm O6rodkuKulturv w Kaczorach
W obradachuczestnicz.vli:

1 ) W6jt GminyKaczory- BrunonWolski.
2) SkarbnikGminy- AgnieszkaGrabarska.

SekretarzGminy - GizelaDurecka.
4) RadniRadyGminy- wg listy obecnoSci.
5 ) Soltysi- wg listy obecnoSci.
gminy- wg listy obecnoSci.
6) Kierownicyjednostekorganizacyjnych
7\ Mieszkaricygminy.
J)

ad. pkt 1/ Sprawy porz4dkowe.
Obrady dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy Kaczory otworzyl oraz im przewodzil Pan
Stefan Kowal - PrzewodniczqcyRady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczgty sig o godz. 12oo
w sali Gminnego OSrodkaKultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i go3ci, przewodnicz4cy rady stwierdzil, ze na podstawie listy
obecnoSci,w posiedzeniu uczestniczlo 12 radnych, co wobec ustawowego skladu Rady
wynoszqcego 15 os6b stanowilo quorum pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych
uchwal - listy obecnoici radnych oraz pozostalych os6b stanowiq zalqczniki nr I-2 do
niniejszego pr otokotu.
Przewodnicz4cy Rady poinformowal, ze protok6l z dwudziestej drugiej sesji z dnia
10 czerwca2013 r. wylozony jest do wglqdu w trakcie sesji. Je2eli do kofca obrad nie zostanq
zgloszoneprzez radnych uwagi wobec jego tre5ci to uwa2al bgdg, ze protok6l zostal przez

a

Radgprzyjqty.
Do koricaobradradni nie wnieSlizastze2ef i uwag do tre6ci w/w protokolu.Zgodnie
z wcze6niejszqzapowiedziquznano,ze protok6l zostal przez Radg Gminy przyjgly bez
poprawek.
Porz4dekXXIII sesjiRadyGminvKaczory:
1. Sprawyporzqdkowe.
2. Interpelacjei zapytaniaradnych.
3. Informacjant. dzialalnoSci
w minionymokresie:
- przewodnicz4cychKomisji,
- W6jta.
4. Podjgcieuchwaty w sprawiemiejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennego
wsi Kaczory- rejonul. Gajowej.
5. Podjgcieuchwaly w sprawieprzystqpieniado sporz4dzeniastudium uwarunkowari
przestrzennego
i kierunk6wzagospodarowania
gminyKaczory.
6. Podjgcieuchwalyw sprawienadanianazwydrodzewewngtrznejw Kaczorach.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie zmia\y wielole$ej prognozy Finansowejna lata
2013-2026.
8. PodjEcieuchwatyw sprawiezmianyuchwalybudzitowej na2013r.
9. Podigcie uchwaly w sprawie nadania statrltu za]rladowi uslug wodnych
i Kanalizacyjnych
l
w Kaczorach.
10.PodjEcieuchwaly w sprawie zasadi trybu korpystaniaz gminnejplywalni oraz
powierzeniaw6jtowi GminyKaczoryuprawnieniaido
ustalaniawysokoscioplat.
1l. Informacjadyrektor6wszk6l i przedszkolio stanierealizacjizadario6wiatowychza
poprzednirok szkolny(w tym o wynikachsprawdzianu
i egzamin6w).
l2.Zapytaniei wolnewnioski.
r
I 3. Odpowied
zi na zapyl;ania
i wnioski.
74. Zakonczerlie.

RadaGminynie wprowadzilazmianw porz4dkuXXIII seEji.

ad. pkt 2/lnterpelacje i zapytania radnych.

l

Radny Zbigniew Zdanowicz - Podzigkowal wlaScicielor['izakladu tartacznegoz Grab6wna
Panu Zenonowi Dziubie za darmowe przekazanie, material6w i '*ykonanie list
przypodlogowychdo remontowanegoWiejskiego Domu I(ultury w Zelgniewie.
Radna Joanna Stachowiak - Py'tala czy lJrz4d
w sprawie uci4pliwoSci odorowych zwiqzanych z
utylizacyjnych"? Radna chcialaby bli2ej poznaf

w Kaczorachpodj4l dzialania

i4,,Smilowskich zaklad6w
plsma w sprawie odor6w, kt6re
podpisali soltysi wsi Smilowa, Jeziorek,Zelgniewai Brodnej. Zwr6cila takZe uwagE na

smrody palonych chemikali6w przez niekt6rych mi
c6w gminy. Poprosila, aby
w gablotachsoleckichi na stroniebiuletynuinformacjipublicznejpojawila siE informacja
o nnmerzetelefonu,pod kt6ry bEdziemoZnaw/w problemzglaszal.
Radny Marek Radke - Tre56dw interpelacjistanowi4zal4czniki
nr 3-6.
Radny Radoslaw G6rka - Nawiqzuj4c do inforqlacji prasowych zamieszczonych
w Tygodniku Pilskim, GazeciePowiat, Rzeczpospolitej,wltknql osobom zarzqdzajqcym
Gmin4Kaczorytj. Panu W6jtowi, Przewodnicz4cemu
Rhdy,2e w latach 2009* 2013 nie
pozyskalizadnegoevro z Unii Europejskiej.Zaznaczyl,),ze
na dw sytuacjERada Gminy
w og6lenie reaguje,o czymSwiadczyostatnieposiedzenig
Komisji RozwojuGospodarczego,
Praworzqdnosci
i Budzetu.Na w/w spotkanie,na kt6ryrrrm.in. mial by6 omawianytemat
Srodk6w unijnych nie przybyl przewodniczqcy,a priedstawiona informacja dotyczyla
Srodk6wmarszalkowskicha nie unijnych. Poprosilo r@wiqzanieproblemupozyskiwania
Srodk6w
unijnych.
W odpowiedziPrzewodnicz4cy
RadnyGminy StefanKonf,atfie zgodzilsiEz w/w zarzutami.
Poinformowal,ze Gmina Kaczory pozyskiwalaod 2004 r. Srodki unijne, uczestniczyla
w r6mychprogramach:
- w 2006 r. ZintegrowanyProgram OperacyjnyR.ozwojuRegionalnego,na kt6ry
skladala
wnioseknakwotE1.284 560,90zl;
i
- w 2008 r. Wielkopolski Regionalny programl operacyjny, wniosek na kwotE
805 427,74zl; Ftozw6jinfrastrukturyedukacyjne.i,
w tym ksztalceniaustawicznego,
wnioseknakwotg3.373942,30zl;
i

schetyn6wki- funduszerz4dowe- w 2009 r. wnioskowanakwota 48 780,00zl,
w 2010r. - 48 780,00zl:
z Wojew6dztwaWielkopolskiego w 2010 r. otrz)'rnanodofinansowaniena kwotE
60 536,96zl,w 2005r. - 46 875,00zl,w 2008r. 41 272,00zl,w 2009r. - 80 000,-zl,
w 2 0 1 0r . - 2 6 4 0 0 z I :
wnioskowanotez o europejskiefunduszena rzecz rozwoju obszar6wwiejskich w 2011 r. na Rzadkowo i Prawomy!;l(rozaptrzonenagaty$'nie),w 2012 r. na
Morzewo otrzymano dofinanowanie w wysokoSci45 000,00 zl, na Zelgniewo
45 000zl:
zUrzqduMarszalkowskiego
w 2012r, na szkolew Kaczorachotrzymano70 000zl;
w 2012r. 2 000 0000zl dofinansowania
do plywalniw Kaczorach;
w 2012r. ProgramRozwojuObszar6wWiejskich- salaw Jeziorkach,kosztrealizacji
8 3 61 6 1 ,l 9 zl ,w n i o sko w a nakwota500000zl- wniosekjestnali5cieoc z ek uj qc y c h;
Podobniemodemizacjabudynk6wsal wiejskich w Smilowie i Dziembowie,koszt
rcalizacji464 384,29zl, wnioskowanakwota pomocy283 161 zl - wniosekjest na
liScieoczekuj4cych;
- w 2012r. - Budowadr6g dojazdowychdo grunt6wrolnychw Jeziorkachi Smilowie,
dofinansowanie
125 000zl;
- w 2013r. - Budowadr6gdojazdowychdo grunt6wrolnychw Kaczorachi Zelgniewie,
dofinansowanie
156250zt.
GminaKaczoryzloLylawnioski na funduszeeuropejskiena warto6d6 854 000 zl i na
funduszekrajowe4 069 000 zl.tr-qcznieuzyskanodofrnansowania
okolo 3 mlnzl.
W odpowiedziRadny R. G6rka przyznal,ZecoSsiEruszyloze Srodkamizewngtrzymilecz
nadalbrakujewiedzyi doSwiadczenia
w tym zakresie.
ad. pkt 3/ Informacje nt. dzialalno5ci w minionym okresie.
Radny Henryk Kalka - przewodnicz4cyKomisji Rewizyjnej. Poinformowal,2e KR
wsp6lnie z Komisj4 Rolnictwa i Ochrony Srodowiskaw ostatnim czasie odbyla jedno
posiedzenie
w dniu 28 sierpnia2013r. Podczasw/w spotkaniaomawianomaterialysesyjne.
projekty uchwal zostalyprzyjgtebez uwag. Przewodniczqcy
Wszystkiezaproponowane
KR
zv,.r6cil uwagQna zmiany w budzecie,w kt6rym zwigkszono dochody i wydatki o kwotg
okolo 306 tys zl, w tym miEdzyinnymi 25 tys. zl na budowgulic i oSwietleniana Osiedlu
Przylesiew Kaczorachi 20 tys zl na przebudowE
dr6g w gminieKaczory.Wzrostdochod6w
wynikal z wigkszychwplyw6w ze sprzedu2ynieruchomoSci
i wyZszegoudzialu w podatku
dochodowymod os6bprawnych.
W dalszejczpSciswej wypowiedziPanH. Kalka opisal sltuacje,kt6re majq miejsce
na sesji w ostatnim czasietj. przedstawianieprzez radnychz niewielkim stazemGminy
Kaczoryw jak najgorszymSwietle,przez co inni radni mogq czud sig uraZeni.Dzisiejszy
obrazrnszejGminy to dzialalnoSd
nie tylko W6jta, ale teL radnychwybieranychprzezkilka
pewne
kadencji.Zwr6cil takZeuwagEna
fakty, kt6re w tak malej przestrzenijak gminanie
powinnymie6 miejsca,poniewaZwszyscyjesteSmysobiebliscy,spokrewnienitj. wczuwanie
sig w rolg prokurator6wczy ngkanieprzedsigbiorcy,
bez kt6rego naszagmina by tak nie
wygl4data.
Radny Kazimierz Zalachowski - przewodniczqcyKomisji Zdrowia, OSwiaty,Kultury
i Sportupoinformowal,2e KZOKiS odbylajedno posiedzenieskladaj4cesip z dw6chczgSci.
W pierwszej czgSci omawiano materialy sesyjne. Komisje nie wniosly uwag do
przedstawionychprojekt6w uchwal. Na zgloszonewnioski odpowiedzi udzielila Pani

sekretarz,
a sprawQ
biegaj4cych
ps6wzasugerowal
skiero do Policji.
publicznegow Kaczorachoraz
w drugiejczgsci,czlonkowieudali siq do Przedszkola

Szkoly Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Smilpwie. Dokladnie poznali problemy
poszczeg6lnych plac6wek, obejrzeli pomieszczenia d$daktyczne i gospodar"r.. Ruany
zwt6cll szczeg6lnquwagQna przygotowanie plac6wek do nowego roku szkolnego oraz na
o$omny wklad lnansowy i pomoc zaldad6w Rolnfch FARMUTIL HS dla szkoly

Podstawowejw Smilowie. Na zakoriczeniewypowie{zi zyczyl dyrektorom plac6wei
oswiatowych,ich pracownikomspokojnegoroku szkolhego,du2o zdrowia, pomyslnosci.
Apelowal

o

zakonczenie koncertu nienawiSci

donos6w, sad6w. przedstawiania

nieprawdziwychfakt6w.
w6jt Gminy Kaczory mgr Brunon wolski jvypowied2 rczpoczs od smutnej
uroczystoSci
pogrzebowejnajstarszego
mieszkafcaGminy KaczoryPanaKazimierzaRybaka.
w6jt przyblizylJegoposta6.Stwierdzil,2e PanK. RybakWl tak dlugogdy2nie mial w sercu
nienawiSciw stosunkudo innych os6b. Byl osobowoSciq

iw4 pogodn4 ibardzo wesol4.

W nawi4zaniudo ocenyniekt6rychpostawapel
o tworzenie dobrej atmosfery.
Kolejny raz na sesji por6wnal gming Kaczory do bogatych, podpoznariskich gmin
zamraczajqc,ze jeSli chodzi o rozw6j, Gmina Kaczory tie odbiega od w/w miejscowoSci.
PodkreSlil takZe,2e jeszcze do nie dawna gmina Suchy
nie byla w pelni zgazy{rkowana

ani skanalizowana.
W ostatnimczasiepozyskalanawlw
W6jt podziEkowalwszystkimsohysomi radom
Zaznaczyl.,2e wafio organizowadi uczestniczyi w

je Srodkiunijne.
eckim za udzial w TumiejuWsi.
/w tumieju, gdyz jest to mila

zostanieotwarta.
Dom Kultury w Jeziorkachtak2e wkr6tce bpdzie goto$ry.Niestety nie udalo siEprzeloZy6
linii energetycznych.Kiedy tylko to nastqpibEdziemo2inakorzysta6z calegoobiektu.
Drogi:
. W Smilowie w 2013 r. wybudowano dwie drogi na ul. Kasztanowej i Osiedlu
Sportowym.
. W Dziembowie przy ulicy powiatowej wykonano ohodnik oraz inne dodatkoweprace
drogowe na wniosek soltysawsi.
o W Kaczorach na ul. Dziembowskiej wkr6tce z0stane zakohczone prace. W celu
oszczEdnoScioddzielono przetarg na wykonanieikanalizacji deszczowej i budowg
drogi na Osiedlu Przylesie.
'L
. Z
zapewniefi
zapewniefr Dyrektora Powiatowego Zarzqdu
Zarzqdu pr6g w Pile wynika, Ze wkr6tce
zostanie rozstrzygnigty przetatg na budowE chod4ika w Byszewicach. Budowa w/w
odcinka nast4ti w cyklu dwuletnim. Ponadto zr Dyrektorem PDZ w Pile trwaj4
rozmowy z sprawie budowy przynajmniej odcinka chodnika w Krzewinie w celu
zwiEkszeniabezpieczeristwaporuszaj4cychsig tam dzieci.

i

ad. pkt 4l Podjgcie uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegowsi Kaczory - rejon ulicy Gajowej.
Pani Helena Bielasiewicz - Nowicka - projektantka planu - Do opracowania w/w planu
przyst4piono w listopadzie 2012 r. tj. podpisano umowQ. Rada podjqla uchwalE
o przystqpieniudo opracowania w/w planu l 07.201I r. Obejmuje on fragment ulicy Gajowej
i wiqle sig z ul. Pilsk4 oraz Dziembowsk4. Realizacjaplanu i infrastruktury uzbrojenia terenu
jest powi4zana z istniej4cym ukladem i dlatego nie wyrnaga tylu naklad6w finansowych
gdyby robiono nowy plan. Obejmuje on obszar4,9 ha grunt6w ornych QV,V,VI klasy ziemi),
kt6re s4 wlasnoSciqkilku wlaScicieli i zostan4 wylqczone z produkcji rolnej w momencie
uchwalenia planu. Obszar obejmuje 28 dzialek budowlanych o powierzchni od 900 metr6w
do 1600 metr6w. Ulica Gajowa przyjmuje w planie fimkcjg drogi lokalnej, kt6ra bgdzie
musiala byt wzqdzona tj. poprowadzonasiei infrastruktury technicznej (odcinek okolo 400
m) od istniej4cej sieci wodoci4gowej, kanalizacyjnej i deszczowej w kierunku ulicy
Dziembowskiej. Wyznaczono w planie drogi wewnEtrrrc - 2 istniejEce i 4 kt6re muszq
przygotowywa6inwestorzy we wlasnym zakresie.Podobniewe wlasnym zakresieinwestorzy
muszq podlqczyi sig do sieci kanalizacyjnej, wodnej. W momencie sprzedu2yw/w dzialek
w ci4gu pigciu lat od przyjgcia planu inwestorzy bpdqdo gminy oplaca6 rentg planistycznq.
Planowanedochody za okres 10 lat dla gminy, wyliczone metodq dyskontow4 z wlw renty
wynoszq2TT tys. A,lecz wylqcznie w sytuacji sprzeduizy.
Pytaniai uwagi: Nie zgloszono.
Pan S. Kowal - Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowal, 2e zgodnie z art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzenn)ryn,Rada
Gminy uchwala plan miejscowy po podjEciu uchwaly o stwierdzeniu nienaruszeniaustaleri
Studium.
PrzewodniczqcyRady Gminy S. Kowal odczytalprojekt uchwaly w w/w sprawie.
Rada Gminy w obecnoSci 12 radnych w glosowaniu jawnym jednogloSniepodjEla uchwalq
Nr XXIIVI6l/2013 w sprawie zgodnoSci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegowsi Kaczory - rejon ulicy Gajowej z ustaleniami Studium (uchwala stanowi
zalqczniknr 7 do niniejszegoprotokolu).
Pan S. Kowal - PrzewodniczqcyRady Gminy poinformowal, 2e na posiedzeniachkomisji
radni zaproponowali 30% stawkg sluzqc4 naliczeniu oplaty od wzrostu wartoSci
nieruchomoScidla wszystkich teren6w objEtychplanem i poddal w/w stawkgpod glosowanie.
Rada Gminy w obecnoSci12 radnych w glosowaniu jawnym jednogloSnie przyjgNazgodnie,
z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach Komisji 30% stawkg procentowq sluZqc4
naliczeniu oplaty od wzrostu wartoSci nieruchomoSci dla wszystkich teren6w objgtych
planem.
Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodniczqca Rady Gminy) przedstawila projekt
uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegowsi Kaczory rejon ulicy Gajowej.
Pytaniai uwagi: Nie zgloszono.

ad. pkt 5/
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodnrczqcy
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia
zagospodarowariaprzestrzennegogminy Kaczory.

projekt uchwaly
i kierunk6w

Pltania i uwagi: Nie zgloszono.
Rada Gminy w obecnosci 12 radnych w glosowaniujawqym podjpla jednoglosnie uchwalp
Nr XXIII/16312013 w sprawie przystqpienia do sperz4dzenia studium uwarunkowari
i kierunk6w zagospodarowaniaprzestrzennegogminy Kpczory (uchwala stanowi zalqcznik
Nr 9 do niniejszego protokolu).

ad. pkt 6/
Radna Aleksandra Wienke (WiceprzewodniczqcaRady Gminy) odczytalaprojekt uchwaly
w sprawie nadania nazry drodze wewnEtrznej w Kaczoraclh.
Pltania i uwagi: Nie zgloszono.
Rada Gminy w obecnosci 12 radnych w glosowaniujawrym podjgla jednoglosnie uchwalp
Nr XXIIV164|20L3 w sprawie nadania nazwy drodze wgwngtrznej w Kaczorach (uchwala
wraz z zalqcznikiemstanowi zalqcznik I'{r l0 do niniejszegpprotokolu).
Przewodnicz4cyobrad oglosil 5 minutow4przerwQ.
i
Po przerwie wznowil obrady i udzielil glosu Radnemq Janowi Schurowi, kt6ry zaprosil
zgromadzonych i wszystkich mieszkaric6w gminy na dozynki gminne, kt6re odbEd4 sig
w najblizszqniedzielgw Morzewie.
O godzinie 14:53 Radny J. Schur opuicil sesjqpomniejszQjqciloit cztonk6w Rady biorqcych
udzial w posiedzeniudo I I os6b.

ad. pktT/
Radna Aleksandra wienke (wiceprzewodnicz4ca) odq4aala projekt uchwaly w sprawie
zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowejna lata 2013-2026.
Pttania i uwagi: nie zgloszono.
Rada Gminy w obecnosci 11 radnych w glosowaniujawnym podjgla jednoglosnie uchwalp
Nr XXI[/165/2013 w sprawie zmiarry Wieloletniej Progrlozy Finansowej na lata 2013-2026
(uchwala wraz z zalqcznikamistanowi zalqcznik nr I I do 4iniejszegoprotokolu).

ad. pkt 8/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy - przedstawila projekt uchwaly w sprawie
zmiarry uchwaly budzetowej Gminy Kaczory na 2013 rok.
Pytaniai uwagi:
Radny R. G6rka - Poprosil o dokladne wypowiedzenie siE na temat dokonanych zmian
w planie wydatk6w polegajqcych na przeniesieniach pomiEdzy dzialam| rczdziaLami
i paragrafami.
Odp. Pani A. Grabarska - Zaznaczyla, 2e wlw pytanie bylo omawiane na posiedzeniach
Komisji. W planie wydatk6w byly zar6wno zwigkszeniajak i zmniejszenia. W rozbiciu na
dzialy ksztaltowaly sig:
Rolnictwo i lowiectwo - zmniejszonowydatki o29.800 zl
Transporti lqcznoS6- zwiEkszonowydatki o 180.000zl
Gospodarkamieszkaniowa- zwiEkszonowydatki o 40.000 zl
Administracja publiczne - zmniejszonowydatki o 42.300 zl
UrzEdy naczelnych organ6w v,tadzy paristwowej kontroli ochrony prawa i s4downictwa przeniesienie
z$ 421 na $ 4300, kwota52l zl
OSwiatai wychowanie - zwigkszono wydatki o 7.200 zl
Ochronazdrowia - zwiEkszonowydatki o 15.000zl
Pomoc spoleczna- zmniejszono wydatki o 20.709 zl
Gospodarkakomunalna i ochrona Srodowiska- zwiqkszono wydatki o 21.000 zL
Kultura frzyczna - zwigkszono wydatki o 136.000zl
Radny M. Radke - Na podstawie,jakich dokument6w zaplanowanodochody w wysokoSci
70 tys. zl z tltulu sprzedu:zyuslug zwi4zanych z funkcjonowaniem plywalni i jakie sE
dokumenty kt6re mogq potwierdzid, 2e koszt utrzymania ptywalni bEdziewynosil 266 tys na
okres I kwartalu?
Odp. Pani A. Grabarska- To sqtylko pewne szacunki,prognozy.
Odp. B. Wolski - Na w/w p1'tanie nie ma odpowiedzi. Na dzieri dzisiejszy nie jesteSmy
w stanie dokladnie przewidziet,jakie b9d4 koszty utrzymania plywalni, ile zaplacimy za prqd,
gaz itp.W tym zakresiebgdziemy nabywa6doSwiadczeniedopiero po otwarciu basenunawet
przez kllka miesigcy. To wszystko s4 tylko przylrtrszazenia. Bazujemy tak2e na plywalni
w Zlotowie, Iecz w naszym przypadku zastosowano nowoczeSniejsze rozwiqzarria, wigc
koszty powinny byd inne. Wszystkie koszty bgdqprzedkladaneRadzie na bieZ4co.
Radny M. Radke - Zakladajqc dochody w wysokoSci 70 tys zl wynika, Ze na basen
musialoby przyji(, miesiEcznieokolo 3 tys os6b. Dlaczegoten prognostykjest taki a nie inny?
Dlaczegonie zrobiono poczynari, aby zbadat i oceni6 ile os6b bEdziechodzilo na plywalniq?
Radny R. G6rka - Powiedzial , ze w szacunkach dzisiaj zalJadanych przyjmuje siE straty
z dzial.alnoSciplywalni w kwocie 800 tys zl rocznie i w zwryzkl z powyhszym bgdzie
przeciwko w/w uchwale.
Radny S. Kowal - Zantaczyl, ze trudno dyskutowad nad zdrowiem mieszkaric6w gminy
Kaczory.

Rada Gminy w obecno6ci 11 radnych w glosowaniu ja

podjpla wigkszoSci4glos6w
(8 glos6w- za, 3 g).osy- przeciw,0 - glos6wwstrzymuj ch) uchwalgNr XXI[/16612013
w sprawie zmiany uchwaty budZetowej Gminy
na 2013 rok (uchwala wraz
z zalqcznikamistanowi zalqczniknr 12 do niniejszegopr
kolu).

ad. pkt 9/
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodnicz4cy Rady
w sprawie nadania statutu ZaldadowiUslug Wodnych i

odczytal projekt uchwaly
nych w Kaczorach.

Prtania i uwagi:
Radny M. Radke - Stwierdzil, ie wlw statut powinien

rozdzialuII jest zapisanyzbyt og6lnie,a w statucienie
Ponadtow zwi4zku z zapisempkt 1 $ 16 w/w statutu
wptyw na cenQSwiadczonych
uslugprzezZUWiK?

poprawiony,poniewa2pkt 6 $ 7

inno by6 og6lnych stwierdzeri.
jaki Rada Gminy bEdziemiala

Odp. Pan Andrzej Kozera Dyrektor ZUWiK - Zapis
16 nie powod$e, 2e cenybEdq
ustalaneprzezZUWLKtaryfowo.NadalbEd4one
e Radzie do zatwierdzenia.Na
podstawieplan6w, kt6re przygotowujeZUWiK b9d4
wane Radzie ceny uslug.
W sprawiepkt 6 $ 7 rozdzialuII poinformowal,ze
prac,kt6re wykonujeZUWiK jest
bardzo duLy, lecz wynika z ustawy o zaopatrzeniu w

i odprowadzaniu Sciek6w,kt6ra

Rada Gminy w obecnoSci 11 radnych w glosowaniu ja

ym podjpla wipkszoSci4 glos6w

w sprawie nadania statutu Zaldadowi Uslug Wodny
(uchwala wraz z zalqcznikiemstanowi zalqcznikNr 13 do

i Kanalizacyjnych w Kaczorach
ejszegoprotokolu).

(8 glos6w- za,3 g)osy- przeciw,0 - glos6wwstrzymuj ch) uchwalgNr XXIII/167/2013

ad. pkt 10/
Radna Aleksandra Wienke (wiceprzewodnicz4ca)od

projekt uchwaty w sprawie
zasadi trybu korzystania z gminnej Plywalni oraz po erzeniaW6jtowi Gminy Kaczory

uprawnieniado ustalaniawysokoScioplat.
Pytaniai uwagi:
Radna J. Stachowiak - Wedlug Radnej w/w regulaminj
korzystaniaz jakuzzi,4eAdZaln| groty solnej i powinien

niepelny.Nie zawiera m.in. zasad

6 uzupelniony.

Rada Gminy w obecnoSci ll radnych w glosowaniu ja
podjpla wipkszoSci4
glos6w
(8 glos6w - za, 0 glos6w - przeciw, 3 - glosy wstrz]'rn 4ce) uchwalp Nr XXIII/16812013
w sprawie zasadi trybu korzystaniaz gminnej Plywalni oraz powierzeniaW6jtowi Gminy
Kaczory uprawnienia do ustalania wysokoSci oplat (
vala wrqz z zalqcznikiemstanowi
zalqczniknr I4 do niniejszegoprotokolu).
O godzinie 15:35 Radny Z. Zdanowicz oraz Jan Kieruj opuicili sesjq pomniejszajqc iloSt
czlonk6wRady biorqcych udzial w posiedzeniudo 9 osdb.

ad. pkt 11/
PrzewodniczEcyobrad poinformowal, ze informacja o stanie realizacji zadarioSwiatowychza
poprzedni rok szkolny (w tym o wynikach sprawdzianui egzamin6w) Gimnazjum im. Jana
Pawla II w Kaczorach zostala zlohona, lecz bgdzie przestawiona dopiero na kolejnej sesji.
Nastgpnieudzielil glosu dyreklorom szk6l i przedszkoli.
Informacj g przedstawili :
a) Dy'rektor Szkoly Podstawowej w Kaczorach Pani Wieslawa Koriczak (informacja
stanowi zalqczniknr 15 do niniejszegoprotokolu)
Pltania i uwagi:
Radny R. G6rka - Crry * programie Kapital Ludzki, w kt6rym uczestniczylaszkola
braly takae udzial inne szkoly, czrybyty limity?
Odp. Pani Zdzislawa Kppczyriska Dyrektor Gminnego Zespolu Ekonomiczno Administracyjnego Szk6l i Przedszkoli w Kaczorach - Z wlw programu skorzystalo
poza szkol4 w Kaczorach tak2e gimnazjum. Informacje w tym zakresie ofrzymaNy
wszystkie plac6wki.
b) W zastgpstwie Dyrektor Szkoly Podstawowej w Rzadkowie Pani BoZeny Dwulit
informacjE odczytala Pani Wieslawa Kofczak (informacja stanowi zalqcznik nr 16 do
niniejszegoprotokolu) - Nie zgloszonopytari i uwag.
c) D1'rektor Szkoly Podstawowej w Smilowie Pani Teresa Strzelecka (informacja
stanowi zal.qczniknr 17 do niniejszegoprotokolu) - Nie zgloszonopytari i uwag.
d) Dyrektor Szkoly Podstawowej w Morzewie Pani Jolanta Pranke (informacja stanowi
zalqczniknr 18 do niniejszegoprotokolu) - Nie zgloszonopytari i uwag.
e) DyTektor Szkoly Podstawowej w Dziembowie Pani Elzbieta Kozak (informacja
stanowi zalqcnik nr 19 do niniejszegoprotokolu) - Nie zgloszonopytafi i uwag.
Informacjg o stanie realizacji zadari oSwiatowych za poprzedni rok szkolny (w tym
o wynikach sprawdzianu i egzamin6w) przedstawili takae dytektorzy publicznych
przedszkoli:
a) Dynektor Przedszkola Publicznego w Kaczorach Pani Jolanta Szarek (informacja
stanowi zalEcznlk nr 20 do niniejszego protokolu) - Nie zgloszonopytan i uwag.
b) Dyrektor Przedszkola Publicznego w Morzewie Pani Anna Martenka (informacja
stanowi zalqcznik nr 21 do niniejszego protokolu) - Nie zgloszonopytari i uwag.
c) Dy'rektor Przedszkola Publicznego w Dziembowie Pani Matgorzata JEchorek
(informacja stanowi zalqcznik rr 22 do niniejszego protokolu) - Nie zgloszono pytari
i uwag.
d) Dyrektor PrzedszkolaPublicznegow Dziemb6wku Pani Wioletta Misiora (informacja
stanowi zal4czniknr 23 do niniejszegoprotokolu) - Nie zgloszonopytafi i uwag.
e) Dyrektor Przedszkola Publicznego w Smilowie Pani Jadwiga Ewald (informacja
stanowi zalqczniknr 24 do niniejszegoprotokolu) - Nie zgloszonopytari i uwag.
Dyrektor
PrzedszkolaPublicznegow Zelgniewie Pani MarzennaMaliriska (informacja
0
stanowi zaNqcznlknr 25 do niniejszego protokolu) - Nie zgloszonopytari i uwag.
c) Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzadkowie Pan Ryszard Stlpula (informacja
stanowi zalqcznik nr 26 do niniejszegoprotokolu) - Nie zgloszonopytari i uwag.

P]'taniai uwaei:
Radny S. Kowal - Podzigkowal dyrektorom plac6
Srodk6wzewngtrznych,aktywnEwsp6lprac9.

k oSwiatowych za pozyskiwanie
I

Radny K. Zalachowski - Zyczyl dy'ektorom wszyst$iego najlepszego, duZo sukces6w
i radoSciz wykonywania pracy zawodowej zaznaczajqc,2{odnosi wru2enia,Zerealizujq sw6j
zaw6d z pasj4.

ad. pkt l2l Zapytama i wolne wnioski.

i

Radny M. Radke - Wnioskowalo uporz4dkowanie
stronyintemetowejbip.kaczory.com.pl.
RadnyR. G6rka:
- Na ulicyN"qcznej
w SmilowieznajdujesiEprzepompolmianiezabezpieczona,proSba
do
7r l\\ti|. o
^ jej
:-i ogrodzenie.
^^.^,{-^-i^
ZUWiK
ji. Czy problemy zwi4zane ze
WieS Jeziorki i Smilowo nie otrzymalo work6w do
SmieciamimoZnazglaszatdo UrzEduGminy, jeSli
do kogo i pod jaki numer?
W kwestii wyja$nienia dodal,2e na sesjeprzychodzl problemami mieszkafc6w, nie w
celuzalatwianiawlasnychspraw.Niestetyte problem nie s4 realizowane.
Radna A. Wienke - Prosila o przycigcie zakrzaczehi
e dziur na drodze powiatowej
z Rzadkowa do R6wnopola i na odcinku z R6wnopola do Kaczor. Na w/w drodze rosn4
ogromneakacje, klony uniemoZliwiajqcewidocznodi,
Solfys wsi Morzewo Zenon Kin - ProSbao zalatatie
w Morzewie po prawej stronie
jad4c drogqpowiatow4z Morzewa do ChodzieZry.
Soltys wsi Krzewina Jan Marciniak zglosil wni
dotyczqcy usunigcia wyrwy przy
drodze powiatowej po lewej stronie wsi Krzewina j
z Kaczor (za zwirowniQ orcz

ad. pkt 13/ Odpowiedzi na z pyta,ni^ i wnioski.r
W6jt Gminy B. Wolski - Na wstEpieW6jt Gminy zaziaczyl,2e nie na wszystkiewnioski
bgdziew stanieodpowiedzie(.PodkreSlil,ze wnioski dcitycz4ce
dr6g powiatowychtak jak
zawszezostan4za JegopoSrednictwem
przeslanedo PQwiatowegoZarzqduDr6g w Pile,
poniewaZradni powiatowinie uczestniczqwsesjachRadyGminy Kaczory.Zasugercwal,
Le
w zviryku zporyzszp na sesjeffzebabgdziezaprasza(pyrektoraPZD w Pile.
W sprawie Zald.ad6wPana Henryka Stoklosy powiedzial, 2e w chwili obecnej
problemodor6wzostalopanowany,zalatwiony.
poprosil
JeSlikomhdcoSjeszczeprzeszkadza
zglaszat siE bezpoSredniodo prezesaw/w zaklad6w,i kt6ry na pewno odpowie, czym
uci4zliwoScis4spowodowane.
W dalszej czESci wypowiedzi W6jt Gminy gawiqzal do wykonanych zadaft
(w zwi4zku z licznymi wnioskami dotycz4cymidr6g). Zaznaczyl,Ze korica dobiegaj4
inwestycje zaplanowanena bieLqcq kadencjg. Ws{ystkie drogi w poszczeg6lnych
l0

miejscowosciach gminy bgdq zalatwione. czgst, miejscowosci juz jest calkowicie
uporz4dkowanycha w innych zostalo niewiele do zrobienia. Co bgdzie wykonlr,vanew ?014
r. (drogi) bgdzie przedmiotemjeszcze dyskusji podczasprzygotowywania projektu budzetuna
2014 r. i w6wczas bgdzie sig o tym m6wilo. Wszyscy wiedz4,co zostalo zrobione i co jeszcze
pozostaloi nie trzeba o tym przypomina6w ramachkampanii wyborczej.
Podkre6lil tak2e,2e emocje dotyczqceplywalni s4 nie potrzebne,a o kosztach bgdzie
moZnam6wi6 dopiero p62nie1zakllka miesigcy. Wiadome jest, 2e do plywalni bqdzie trzeba
dokladad tak jak doklada sig do wszystkiego, a koszty b9d4 do przyjgcia dla wszystkich.
Ptywalnia ma sluzy6 dobru naszych mieszkafc6w, wigc nie trzeba sig bad do niej dokladad.
W6jt Gminy podzigkowal osobom, kt6re o gminie wypowiadaj4 sig dobrze, nie kryykujq na
forum czy w gazecie.
W nawiqzaniu do dzisiejszych wyst4pieri i sprawozdan z dzialalnoSci szk6i
i przedszkoli zaznaczyl, 2e dobrze sig dzieje w naszych plac6wkach oswiatowych, co nie
oznacza,Ze mogloby byd lepiej. Niepokoj4cy jest fakt, Ze wyniki nauczanianie s4 adekwatne
do warunk6w, jakie tworz)ryny na terenie gminy. Nad w/w problemem bgdziemy jeszcze
rozmawial, by6 moze jest za mala wig? pomigdzy szkolq a przedszkolem. Na oSwiatg
w gminie Kaczory przeznaczasig i zawsze sig przeznaczalodu2o pienigdzy tj. na remonty,
utrzymanie itp. Znane s4 ,.bol4czki" poszczeg6lnychjednostek. Zdajemy sobie sprawg, Ze
srodk6wmamy ograniczon4ilo56, 2etrzebagospodarzy6sig tym, co posiadamy.Dyrektorzy
zglaszajEuwagi dotycz4ceremont6w, niekt6re z nich zostanEuwzglgdnionejuZ w projekcie
budZetu na 2074 r. i przedlolone Radzie do zaakceptowania.W6jt zaznaczyl tak2e, 2e
budynki sig starzej4,widzi potrzebg ich remont6w jednak w niekt6rych przypadkachtrudno
jest cokolwiek zrobii np. budynek przedszkolaw Rzadkowie. Ww obiekt nie jest wlasno6ci4
gminy. W kazdej chwili moze byd tak, 2e bgdzie trzeba go odda(,gdyz wstEpni wlaScicieli
caly czaso niego zabtegalq.Budynek ten wymaga remontu na kilkaset tysigcy. Remontu teZ
wymaga np. stara szkola w Kaczorach. S4 zamysly, aby w w/w miejscu powstala wsp6lna
biblioteka szkoly i nie tylko.
W dalszej czgSci W6jt zaznaczyl,Ze w gminie Kaczory wszystkie dzieci chgtne s4
przyjmowane do przedszkoli, co jest sukcesem,kt6ry naleZy podkreSlad.Wspomnial tak2e
o zamiarze likwidacji szkoly w Rzadkowie, do kt6rej uczQszczakilkana5cioro dzieci. Na
zakortczenieprzeprosil za zmiang terminu oddania i otwarcia Domu Kultury w Jeziorkach
i podzigkowal dyrektorom orazich pracownikom zapracAoraz 2yczyl pomy3lnoSciw now).m
roku szkolnym.
Radny Stefan Kowal - Poinformowal, 2e w ostatnim czasiena terenie naszejGminy obecny
byl Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanislaw Kalemba. Podczas w/w spotkania
rozmawiano odnoSnierzeki Noteci oraz zalanychgrunt6w w miejscowoSciBrodna. Minister
obiecalzaj46 siEw/w problemami.

ad. pkt 14/ Zakoficzenie.
Po wyczerpaniu porz4dku obrad Pan Stefan Kowal - PrzewodniczqcyRady Gminy Kaczory
zakohczylo godz. 162rXXIII sesjgRady Gminy Kaczory.
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Zalqczniknr 1 do protokolu tt 2312013z sesi\

z dnia3} sierpnia2013t.

LISTA

OBECNOSCI

RADNYCH

na XXIII sesjiRady Gminy Kaczory
w dniu 30 sierpnia 2013 r.

1.GOLDBERG

JAROSI.AW

2. GRZELAK

RYSZARD

3. GORKA

RADOSI-AW

4. KALKA

HENRYK

5"KIERUJ

JAN

6. KOWAL

STEFAN

7. KRUPA

DARIUSZ

8. RADKE

MAREK

9. SCHUR

JAN

IO.STACHOWIAK

JOANNA

11.SLIWINSKA

MAI-GORZATA

12.WIENKE

ALEKSANDRA

13.ZAN-ACHOWSKI KAZIMIERZ
14.ZAN-ACHOWSKI

TOMASZ

15.ZDANOWICZ

ZBIGNIEW

zaproszonych
go6cina XXIII sesjgRady Gminy Kaczory w dniu 30.08.2013r.
I. KIEROWNICY ZAKI,ADOW PRACY:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

PrzemyslawAndryszak
GrazynaMiler
Anita Golla
WieslawaKrotoszyriska
Krzysztof Gromaczkiewicz
Adam Stqpniewski
Miroslaw Kuchnowski

II. RADNI RADY POWIATU W PILE
1) Marian Martenka
2) HawraGapiriska
III. SOLTYSI:
l. Zofi,aKoScielska
2. Jan Robakowski
3. JanuszMichaelis
4. Wieslawa Szymczak
5. Jan Marciniak
4.ZenonKin
T.Lukasz MaSnica
8. Emilia Welenic
9. Miroslaw Kopertowicz
10.TeresaStrzelecka
11.BogdanPszcz6lka
IV. KIEROWNICY JEDNOSTEK:
l) GizelaDurecka
2) AgnieszkaGrabarska
3) Zdzislawa Kgpczyf ska
4) Andrzej Kozera
5) Irena Radka
6) Krystyna Adamczyk
J)
HonorataPrlarz
V. PREZES KOI,A WEDKARSKIEGO
KACZORACH
l) Henryk Witt

PZW W

VI. PRZED. WLKP.IZBY ROLNICZEJ:
1. PawelMatuszak
2. Jan Radka

ALKOHOLOWYCH W KACZORACH:
1.StanislawMizerkiewicz

MBATANTOW RP I B
POLITYCZNYCH
1.AlfonsNowak

PODSTWOWYCH
l.Kofczak Wieslawa- .Kaczory
2.Strzelecka
Teresa- Smilowo
3.PrankeJolanta- Morzewo
4.KozakElZbieta- Dziembowo
5.Dwulit Bo2ena- Rzadkowo
X. DYREKTORZY PRZEDSZKOLI
LSzarekJolanta- Kaczory
2.MartenkaAnna - Morzewo
3.JEchorek
Malgorzata- Dziembowo
4.Misiora Wioletta- Dziemb6wko
,,

5.Stypula Ryszard- Rzadkowo

Jadwiga- Smilowo
;l,7yp_6#
I
T.MaliftskaMarzenna-Zelsniewo
1'
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protokolu
w 23t2013
z sesji
t7,1.:.:ik.* 3_do

Interpelaci4
Zgloszonana Sesji Gminnej w Kaczorach w dniu: 30.08.2013
przez Radnego: Marka Radke
w sprawie: wykonania chodnika na ulicy Jasnej.

Tre56interpelacji:

W zwiqzkuz bardzo duzym ruchem pojazd6wna ulicy Jasnej w
Kaczorach,mieszkaficyosiedla Pilskiegownioskujq o wykonanie
chodnikana tej ulicy.Obecnerozwiqzanie
stwarzaduhezagrozenie
dla
2yciai zdrowiadzieciidqcychdo szkoly,orazpozostalych
uzytkownik6w
poruszajqcych
siq pieszopo tej ulicy.

Zal4cznrknr 4 do protokolu m 2312013z ses.1i

RadyGminyKaczoryz dnia30 sierpnia2013r.

Interpelacia
Zgloszonana Sesji Gminnej w Kaczorach w dniu: 30.08.2013
przez Radnego: Marka Radke
w sprawie: Podjgci dzialah udroZnienia instalacji burzowej przy ulicy
Piekarskiej

Tre56interpelacji:
W zwiqzku z bardzo du2ym problemem odbioru wody opadowej, przez
instalacjg burzowq na ulicy Piekarskiej, podczas obfitych opad6w

deszczu.W wyniku prawdopodobnie
utraty droznoScitej instalacji,
nastepujEpodtopieniai zalewaniepiwnicw domostwachpolozonych
ptzysktzyzowaniu
ulicyPiekarskiej
z ulicqKr6tkqi dalejw kierunkuulicy
Polnej.Mieszkancydomagajqsiq podjqciastosownychdzialanw celu
problemuzalewania
posesjii piwniq
zlikwidowania
,...........^.---!.,1
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Latqczniknr 5 do protokolunr23l20l3 zses|
RadyGminyKaczoryzdnia3} srgpnlamlll-

Interpelacia
Zgloszonana Sesji Gminnej w Kaczorach w dniu: 30.08.2013
przez Radnego: Marka Radke
w sprawie: Podjgcia natychmiastowychdzialai z dEbemprzy uJicy Dworcowej
przy posesjipafstwa M. i R. Gapiriskich

TreS6interpelacji:

W zwiqzkuz bardzo duzym zagrozeniemdla ludzi, samochod6w
ciqzarowychi pozostalychuzytkownik6wporuszajqcychsig ulicq
Dworcowqw okolicy posesjipanstwaGapiriskichspowodowanqzlq
kondycjqdrzewa dEb, zalecamszybkiezainteresowanie
sig tq sprawq
W6jta i podleglychmu stuzb. Problemzagro2eniazgloszonydo mnie
pvez pana Ryszarda Gapihskiego powinien by6 niezwlocznie
rozwiqzany
w spos6bkompleksowy,
zgodnyz prawemi zasadamiBHp

1
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Zalqczniknr 6 do protokolunr 2312013
i ,"sii
RadyGminyKaczory? d{a 30 sierpnia2013r.

-

Interpelacia
Zgloszonana Sesji Gminnej w Kaczorach w dniu: 30.08.2013
przez Radnego: Marka Radke
w sprawie: podjgcia decyzji przez Przewodnicz4cego i Radnych Gminy
Kaczory w sprawie wyroku Sadu Rejonowego w Chodzie2y z dnia 7.05.2013
Malgorzatg
S. uznajeza winn4tego,
dotycz4cego,cytat wyroku za sqdem"oskarZon4
2e w okresie nieustalonym do 7 sierpnia 2010 roku w miejscowoSci R6wnopole 53 gm.
Kaczory zngcala sig nad pigtnastoma zwietzgtani wielorasowymi, utrzymuj4c w zlych
warunkach zoohigienicznych,nie dostosowuj4ckarmy do potrzeb zwierzqt, nie zapewniaj4c
wlaSciwegodostgpudo Swiezejwody tj. za winnq o przestgpstwaz art.35 ust. la w zw. z afi.
6 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia2l sierpnia 1997 o ochronie zwierzqt i za przestgpstwoto na
podstawieart. 35 ust.l w zw. z art. 35 ust.1a".

Tre36interpelacji:
Jaki jest stosunek pana panie Przewodniczqcy i Radnych Gminy

Kaczorydo ustawyzdnia 16 lipca1998ro Ordynacjiwyborczejdo rad
gmin i rad powiat6wi sejmik6wwojew6dzkich,kt6ra to ustawaw
rozdziale
37 Art.190.1dotyczy,,WygaSnigcie
mandaturadnego".Punkt4
wy?ei cytowanejustawy mowi 2e ,, wygaSnigciemandaturadnego
nastgpujewskutek, prawomocnegowyroku sqdu, orzeczonegoza
przestqpstwo
popelnionez winy umy5lnej

