P R O T O K Ó Ł nr 31/2010
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 16 czerwca 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Radny Rady Powiatu w Pile – Marian Martenka.
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach – Grażyna Miler.
Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
9) Sołtysi – wg listy obecności.

Radni nieobecni: Ryszard Grzelak, Edward Górka.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził
Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz.
12 oo 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 trzydziestej sesji z dnia 26 kwietnia
2010 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną zgłoszone
przez radnych uwagi wobec jego treści to uważał będę, że protokół został przez Radę
przyjęty.
Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści protokołu. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez
poprawek.
Porządek XXXI sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się
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wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Kaczory na okręgi
wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
10. Informacja nt. 20-lecia kadencji samorządu gminnego.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13. Zakończenie.
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.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku XXXI sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
a) Radna Aleksandra Wienke – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska:
KRiOŚ w ostatnim czasie odbyła jedno wspólne posiedzenie wraz z Komisją
Rewizyjną. Na posiedzeniu omawiano materiały sesyjne oraz dodatkowy temat dotyczący
wywozu odpadów wielkogabarytowych i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych odbył się w dniu 27 maja 2010 r. Ku zaskoczeniu
firmy je odbierającej było bardzo dużo sprzętu elektronicznego, mebli. Po rozmowach
z inspektorem ds. ochrony środowiska Panem Kazimierzem Pluciakiem ustaliliśmy, że w/w
wywóz jest konieczny i będzie organizowany raz w roku na wiosnę. Gmina jest
skanalizowana w 100%. Przyłączeń kanalizacyjnych na dzień dzisiejszy jest 97%.
W stosunku do lat wcześniejszych było ich 90%-92%. Jest to bardzo dużo, jednak
30 gospodarstw domowych nadal nie jest podłączonych do sieci. W 16 przypadkach gmina
wystosowała pisma i wszczęła postępowanie ponaglające. Obecnie trwają negocjacje
z mieszkańcami w sprawie terminu i sposobu dokonania przyłączenia.
Zmiany w budżecie szczegółowo omówiła Pani Skarbnik Gminy. Budżet
zwiększamy o 121 tys. zł. Zmiany w budżecie wynikają głównie z zamiany gruntów
z Nadleśnictwem Kaczory pod budowę pływalni. Dotyczą także udzielenia pomocy
finansowej dla powodzian, otrzymanych dotacji na zadania własne i wydatków na
ogrzewanie, remonty Wiejskich Domów Kultury. Radni jednogłośnie postanowili udzielić
pomocy finansowej gminie Wilków. Gmina Wilków jest gminą małą, liczy ponad 5 tys.
mieszkańców. W 90% została zalana przez dwie fale powodzi. Uchwała w sprawie
zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 mln zł była zakładana już w budżecie na 2010 r.
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Nieprzychylnie radni przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy
Kaczory na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. W sprawie pozostałych uchwał radni nie mieli
uwag.
Wnioski z Komisji: Radny Ryszard Golla – Zgłosić do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile
wniosek w sprawie wykoszenia trawy na skrzyżowaniach, głównie na krzyżówce MorzewoKrzewina-Dziembowo-Kaczory.

b) Radny

Jarosław Goldberg – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu:
KRGPiB wraz z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu wczorajszym
odbyła wspólne posiedzenie, na którym omawiano wszystkie projekty uchwał. Nie będę ich
przedstawiał gdyż zrobiła to moja przedmówczyni. Radni poza udzieleniem pomocy
finansowej dla powodzian w kwocie 25 tys. zł zasugerowali, że rolnicy są chętni oddać
powodzianom także płody rolne w postaci zboża, siana. Czy byłaby możliwość
zorganizowania takiej zbiórki?
Wnioski z Komisji:
–
–
–
–
–
–

Czy zostanie doprowadzona woda do państwa Pietrzaków i Gołotów.
Czy będzie remont kolejnego odcinka drogi z Dziembowa do Piły (pobocze jest nisko,
trzeba je wypełnić, asfalt się łamie).
W Kaczorach przy ul. Równopolskiej nadal jest problem z tirem blokującym ulicę
i niszczącym chodnik.
W Urzędzie Gminy pojawiła się osoba chętna do zagospodarowania kortu tenisowego
w Kaczorach. Niestety została odesłana.
Czy jest prawdą, że w Morzewie powstaną wiatraki?
Kiedy odbędą się zebrania wiejskie?

c) Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski:
Najważniejsze sprawy, które były realizowane w ostatnim czasie:
Rozstrzygnięto przetargi na roboty, które będą wykonywane na drogach w ostatnim czasie tj.
Ø ułożenie kostki brukowej chodnika w Morzewie tzw. „Hajzdry”, drogi przy
przedszkolu w Dziembowie i przy ulicy Brzozowej w Śmiłowie (koło poczty).
Ø roboty asfaltowe na drogach w Prawomyślu (kolejny około 300 metrowy odcinek),
w Dziembówku (w kierunku łąk) i w Zelgniewie (droga przy sali wiejskiej
i w kierunku do kaplicy).
Ponadto cały czas pracujemy nad wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania
przestrzennego wsi Jeziorki i Dziembówko. Przepraszam, że w/w prace trwają tak długo.
Zmiany w planie wsi Jeziorki mają umożliwić wybudowanie Wiejskiego Domu Kultury
a w Dziembówku wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Dużo jest także
próśb o wprowadzenie innych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Myślę, że
na przyszłych komisjach i sesji w/w wnioski będziemy rozpatrywać, aby wyjść naprzeciw
mieszkańcom. Oczywiście będziemy rozpatrywać wnioski zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory i podejmiemy stosowne
uchwały.
Zatwierdzono także projekty organizacyjne poszczególnych placówek oświatowych
w naszej gminie. Mogę poinformować, że zwiększy się ilość oddziałów, o jeden w szkole
podstawowej oraz przedszkolu w Kaczorach. Jest taka potrzeba, ponieważ zapisy do
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przedszkola w Kaczorach już przekraczają 120 dzieci. Wprowadzamy 5 oddział, aby
zadowolić mieszkańców. W pozostałych placówkach nie zmienia się ilość zatrudnionych
nauczycieli oraz pracowników obsługi.
Występujemy do Rady Gminy z prośbą o zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 mln zł. Być
może nie wydamy w/w kwoty. Jednak z drugiej strony nie wiemy jak będzie przebiegała
realizacja budżetu. Ze względu na sytuację w kraju (powódź) nie wiemy czy spłyną wszystkie
środki z budżetu państwa. Ponadto sprzedaż nieruchomości idzie nienajlepiej, mamy zastój.
Pomimo tego udało się sprzedać ośrodek wczasowy nad jeziorem „Kopcze”.
W ostatnim czasie spotkałem się także z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
Pragnę poinformować, że współpraca z powiatem się zmienia, z czego bardzo się cieszę.
Obecnie została rozpoczęta budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zelgniewie. Jest
także chęć współpracy przy budowie chodnika w Krzewinie. Gmina zleci przygotowanie
dokumentacji na pewien odcinek tej drogi, który później powiat wykona (odcinek najbardziej
newralgiczny). Powiat powinien zapewnić bezpieczeństwo osób poruszających się na drogach
powiatowych. Jest za to odpowiedzialny Starosta oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
Gminie zależy na bezpieczeństwie swoich mieszkańców i dlatego możemy wspomagać
w realizacji działań powiatowych.
Na posiedzeniach komisji padła propozycja, aby zorganizować zbiórkę produktów
rolnych dla powodzian. Myślę, że w/w wniosek jest do przemyślenia. Z tego, co się orientuję
powodzianom są potrzebne głównie pieniądze. Z tego tytułu otworzyliśmy konto, na które
można wpłacać środki na pomoc dla powodzian.

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXI/176/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Radny Kazimierz Załachowski – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Wilków.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXI/177/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków (uchwała
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Radny Ryszard Golla - odczytał projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
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Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXI/178/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kaczory za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
pierwsze półrocze (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Radny K. Załachowski odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXI/179/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 8/
Przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie podziału Gminy Kaczory na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów
okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za” – 12 głosów, „przeciwnych” – 0 głos, „wstrzymujących” – 1 głos) uchwałę
Nr XXXI/180/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Kaczory na okręgi
wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 9/
Radny Ryszard Golla - odczytał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXI/181/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
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Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

ad. pkt 10/
Pani Agnieszka Kopydłowska – Inspektor ds. kadr i obsługi rady przedstawiła informację
nt. 20-lecia kadencji samorządu gminnego (informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Pani Gizela Durecka – Sekretarz Gminy przedstawiła wykonane inwestycje w latach
1990 – 2009 na terenie gminy Kaczory (informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

ad. pkt 11/ Zapytania i wolne wnioski.
Radny Rady Powiatu w Pile Pan Marian Martenka:
Cieszę się z takiej oceny współpracy z powiatem. Myślę, że może być tylko lepiej.
W ostatnim czasie objechałem wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy Kaczory.
Uważam, że pobocza są wykoszone dobrze. Rzeczywiście są pewne miejsca które należałoby
poprawić tj. m.in. skrzyżowanie w Krzewinie.
Powiat w ostatnim czasie wystosował pisma do wszystkich gmin o wskazanie dróg,
które miałyby zostać wprowadzone do budżetu 2011 roku w ramach współpracy powiatowogminnej. Myślę, że ścieżka w Krzewinie mogłaby być przykładem takiej współpracy. Nie
obiecuję, że budowa odcinka w/w chodnika w Krzewinie rozpocznie się jeszcze w tym roku.
Decyzję w tej sprawie podejmie zarząd. Jednak nie mówię, że nie jest to możliwe.
Na obwodnicy południowej obecnie trwają prace przygotowawcze. Zakres
wykonanych prac w tym roku ma być większy od zakładanego planu i być może zahaczy
o gminę Kaczory. W 2011 r. wszystkie prace będą wykonywane na terenie gminy Kaczory.
W dniu 18 czerwca 2010 r. odbędzie się przejazd kolejką wąskotorową dla uczniów
gminy Ujście-Kaczory-Szydłowo z miejscowości Białośliwie na „Kucik”. Powiat opłaca
przejazd kolejki w obie strony. Niestety dzieci trzeba dostarczyć do Białośliwia. W sprawie
przejazdu proszę o kontakt z Powiatowym Zarządem Dróg w Pile.
Powiat podobnie jak i gmina wspomaga ofiary powodzi. Na najbliższej sesji zostanie
podjęta podobna uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla powodzian w kwocie
500 tys zł.
W Rzadkowie na wniosek Domu Pomocy Społecznej zostały wymalowane pasy na
drodze powiatowej oraz ustawiono znak drogowy.

Ad. pkt 12/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji
w dniu 15.06.2010 r.:
ad. wniosku radnego R. Golli – W tym roku, PZD w Pile w tej sprawie zadziałał bardzo
szybko. Pobocza są wykaszane i myślę, że będzie to pilnowane na bieżąco.
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ad. wniosków zgłoszonych na KRGPiB i KZOKiS -

-

-

W miarę możliwości doprowadzimy wodę do państwa Pietrzaków i Gołotów.
Remont drogi z Dziembowa do Piły rozpoczęliśmy w 2009 r. i będziemy go
kontynuować. Wiemy, w jakim stanie jest ta droga. W pierwszej kolejności
wykonamy najgorsze jej odcinki.
Dotrzemy do osoby blokującej tirem ul. Równopolska w Kaczorach. W razie
potrzeby rozpoczniemy procedurę ustawienia znaku.
Nie powstaną na terenie gminy Kaczory wiatraki bez udziału mieszkańców.
Decyzja środowiskowa w sprawie ustawienia wiatraków została wydana. Jednak
nie ma decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli będą miały powstać wiatraki
przystąpimy do planu zagospodarowania przestrzennego, w którym będą
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy.
Zebrania wiejskie odbędą się w okresie jesiennym, podczas których radni będą
mogli przedstawić sprawozdania ze swojej działalności i założenia na przyszłe
lata. Będzie wówczas czas na podsumowania.

ad. pkt 13/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 13 45 XXXI sesję Rady Gminy Kaczory
Przewodniczy ł:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska

Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Kowal Stefan
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