P R O T O K Ó Ł Nr 8/2007
ósmej sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 17 sierpnia 2007 r.
W obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Sołtysi – wg listy obecności.
Zaproszeni goście – wg listy obecności.

Radni nieobecni: Hanna Okupniak, Kalka Henryk.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady ósmej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan Kowal
– Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12oo w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych w
obradach uczestniczyło 13 radnych tj. 86,67 %. Rada Gminy była władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 7/2007 z siódmej sesji z dnia
29 czerwca 2007 r. jest wyłożony do wglądu w trakcie obrad. Jeżeli do końca sesji nie będą
zgłoszone uwagi do treści protokołu to uważać się będzie, że protokół został przez Radę
Gminy 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.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek VIII sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI(41)2007 z dnia 25 maja 2007 r. w
sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży na
kadencję 2008 – 2011.
6. Rozpatrzenie wniosku o zmianę części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kaczory.
7. Informacja nt. zorganizowanego letniego wypoczynku dzieci z terenu gminy Kaczory.
8. Informacja Kierownika USC o zarejestrowanych w księgach zdarzeniach w latach
2006 – 2007 (urodzenia, małżeństwa, zgony).
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku VIII sesji.
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ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.

ad. pkt 3/
Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy Kaczory zaprezentowała projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VIII/52/2007 w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 4/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr VI(41)2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków
ekologicznych na terenie gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VIII/53/2007 w
sprawie zmiany uchwały Nr VI(41)2007 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia
użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Pan Stefan Kowal Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 160 § 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.
1070 z późn. zm.) Rada Gminy wybiera ławników w głosowaniu tajnym. Na podstawie pisma
Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu (Prez. A. 0131-3/07) z dnia 1 czerwca 2007 r. liczba
wybieranych ławników wynosi - 4 – do Sądu Rejonowego w Chodzieży w tym 0 do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Pana Edward Górka – przewodniczący Zespołu odczytał opinię Zespołu do spraw
wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników (opinia wraz z załącznikiem
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłoszenie trzech osób do Komisji Skrutacyjnej, która
przeprowadzi głosowanie tajne. Zgłoszono następujące osoby: Aleksandra Wienke,
Kazimierz Załachowski, Roma Gapińska. Powyższe osoby wyraziły zgodę na udział w
Komisji.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrała trzy osobową Komisję
Skrutacyjną w w/w składzie.
Pan Stefan Kowal odczytał zasady głosowania:
Głosować można na każdego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata. Nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy:
-

przygotowanie kart do głosowania,
rozdanie kart,
przeprowadzenie głosowania tajnego,
sporządzenie protokołu.

Po rozdaniu przez Komisje Skrutacyjną kart do głosowania kolejno każdy radny dokonał aktu
głosowania (udając się za parawan i wrzucając swój głos do urny).
Po głosowaniu tajnym Komisja Skrutacyjna policzyła głosy. Przewodniczący Komisji Pan
Kazimierz Załachowski odczytał protokół. Ławnikami do Sądu Rejonowego w Chodzieży
zostały wybrane następujące osoby: Józef Kowalski, Alfred Lasecki, Edmund Przewoźniak
oraz Aldona Załachowska.
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał uchwałę Nr VIII(54)2007 w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży na kadencję 2008 – 2011 (uchwała
wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu).

ad. pkt 6/
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poinformował, że do Rady Gminy Kaczory wpłynął
wniosek Pana Jerzego Szałkiewicza, zam. w Pile o zmianę części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 382/9 o powierzchni 428 m2, położonej w
Kaczorach.
Przedmiotowy wniosek był szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji.
Dla obszaru objętego wnioskiem obowiązuje uchwała Nr XXXIV(199)2006 Rady Gminy
Kaczory z dnia 20 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kaczory. Przeznaczenie terenu ma zabudowę letniskową, jest zgodne z
predyspozycjami terenu i składanym wnioskiem przez właściciela działki w trybie planu.
Zasadne jest zachowanie istniejących ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kaczory.
Pytania i uwagi:
Pani Joanna Stachowiak – członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział
m.in.: Myślę, że moglibyśmy jeszcze podyskutować na w/w temat. Na sesję przybył p. J.
Szałkiewicz, który może wyjaśniłby całą sytuację od strony zainteresowanego.
Przewodniczący obrad zapytał czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w w/w
sprawie?
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Nie zabrano głosu w w/w sprawie. Nie zgłoszono również innych pytań oraz uwag.
Rada Gminy Kaczory w głosowaniu jawnym większością głosów (za – 11 gł, przeciw – nie
było, wstrzym. – 2 gł) przyjęła następujące stanowisko: „Rada Gminy Kaczory nie
przystępuje do podjęcia uchwały w sprawie zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory”.

ad. pkt 7/
Pan Stanisław Mizerkiewicz - przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kaczorach przedstawił informację nt. zorganizowanego
letniego wypoczynku dzieci z terenu gminy Kaczory (informacja stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokółu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 8/
Pani Jadwiga Wojnicka – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach przedstawiła
informację o zarejestrowanych w księgach zdarzeniach (urodzeniach, małżeństwach,
zgonach) w latach 2006 – 2007 (informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 9/ Zapytania i wolne wnioski.
Jarosław Goldberg – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i
Budżetu odczytał wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu KRGPiB oraz KZOKiS w
dniu 16 sierpnia 2007 r.:
Ø Wykosić chwasty przy tablicy informacyjnej „Pomnik Ofiar Gór Morzewskich” –
Pani Roma Gapińska.
Ø Odkopać zawalony rów wzdłuż drogi powiatowej w Kaczorach na ul. Chodzieskiej
(przy nowym Kościele) – Pani Roma Gapińska.
Ø Rozważyć możliwość doprowadzenia wody do posesji p. Pietrzaka, Gołoty,
Olejniczaka w Dziembowie - Pani Roma Gapińska.
Ø Naprawić nawierzchnię drogi powiatowej Kaczory – Chodzież (od Ofiar Gór
Morzewskich do mostu) - Pan Jarosław Goldberg.
Ø Zlikwidować dużą wyrwę na w/w drodze obok posesji p. Gryczki w Krzewinie - Pani
Roma Gapińska.
Ø Doprowadzić do spotkania z przedstawicielami Starostwa Powiatowego celem
zapoznania się z planem modernizacji dróg powiatowych. Obecny stan dróg nie
zadowala społeczności lokalnej – Pan Jarosław Goldberg.
Ø Naprawić dziurę na ul. Gajowej w Kaczorach – Pan Kazimierz Załachowski.
Ø Czy prezes spółdzielni mieszkaniowej skontaktował się z Panem Wójtem w sprawie
oświetlenia na Osiedlu Słonecznym w Śmiłowie? Istniejące oświetlenie jest
własnością spółdzielni i w chwili obecnej nie funkcjonuje. Podjęcie ewentualnych
remontów jest możliwe w przypadku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy – Pan
Kazimierz Załachowski.
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Ø Czy zostanie dokończony chodnik na przeciwko szkoły na ul. Chodzieskiej w
Kaczorach (około 3 m przy sklepie GS) – Pan Kazimierz Załachowski?

ad. pkt 10/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy:
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
Ø W ostatnim czasie na terenie naszej gminy odbyły się dwie znaczące imprezy, tj.
„Gala Jeździecka” w Dziembówku oraz „Turniej Wsi” w Kaczorach. Konkursy
przygotowane były na bardzo wysokim poziomie. W/w imprezy służyć miały
integracji mieszkańców gminy. W najbliższym czasie tj. 26 sierpnia odbędą się
„Dożynki Gminne” w Morzewie, na które serdecznie zapraszam.
Ø Inwestycje:
Trwa budowa chodnika na ul. Kaczorskiej w Śmiłowie. Inwestycje tę gmina
realizuje wspólnie z powiatem. Powiat przekazał gminie materiały, a gmina
robociznę. Był to stosunek 40% (materiały) – 60% (robocizna). W najbliższym
czasie rozpoczniemy remont chodnika w Równopolu. Odcinek chodnika do torów
zostanie zakończony do końca bieżącego roku.
– Poważnym problemem na terenie gminy jest duże zapotrzebowanie na inwestycje,
a mała ilość firm chętnych do ich realizacji. Przykładem tego były przetargi na
drogi w Kaczorach oraz w Dziembowie. Do przetargu stanął tylko jeden
wykonawca. W najbliższym czasie ogłosimy także przetarg na drogę przy
Wiejskim Domu Kultury w Morzewie.

–

Ø ad. wniosków zgłaszanych na posiedzeniach komisji w dniu 16 sierpnia 2007 r.:
Nie zaplanowano w budżecie środków na dokończenie drogi przy ul.
Równopolskiej w Kaczorach. Postaramy się jednak w/w drogę do końca 2007 r.
dokończyć. Rozmawiałem już w tej sprawie z projektantem.
– W sprawie przystanków autobusowych rozmawiałem z sołtysami. Część z nich
zadbała już o swoje przystanki, a część jeszcze nie. Zadzwonimy do sołtysa
Prawomyśla, aby zadbał o przystanek w swojej wiosce oraz w Byszewicach.
– Wniosek dotyczący naprawy betonowego murka przy posesji p. Kina zgłosimy do
powiatu. Myślę, że wniosek p. J. Goldberga w sprawie zorganizowania spotkania
z osobami odpowiedzialnymi za drogi powiatowe jest bardzo słuszny. Stan dróg
powiatowych na terenie naszej gminy jest bardzo kiepski. Zły stan drogi
powiatowej Zelgniewo – Chodzież zgłaszałem wielokrotnie. Jedyną reakcją było
postawienie znaku ograniczającego prędkość.
– Chwastami przy pomniku „Ofiar Gór Morzewskich’ zajmie się sołtys Krzewiny.
– Niedrożny rów na ul. Chodzieskiej w Kaczorach (przy nowym Kościele)
zgłosimy do powiatu.
– Zaplanowano w budżecie środki na doprowadzenie wody w Śmiłowie (Finety)
oraz w Dziembowie jednak zostały one przeznaczone na podłączenie kanalizacji
na Osiedlu Przylesie w Kaczorach. Nie mniej jednak, do końca bieżącego roku
postaramy się doprowadzić wodę w Śmiłowie, a w Dziembowie jeszcze się
zastanowimy.
–
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–

–

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zwrócił się z prośbą o naprawę oświetlenia na
Osiedlu Słonecznym w Śmiłowie. W odpowiedzi otrzymał pismo, w którym
zobowiązaliśmy się pomóc w sfinansowaniu tej inwestycji.
Na przeciwko szkoły w Kaczorach na ul. Chodzieskiej chodnik nie został
dokończony, ponieważ Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” w Kaczorach nie
wyraził zgody. W/w odcinek chodnika znajduje się na terenie spółdzielni.

Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji i udzielenie
odpowiedzi na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji.

ad. pkt 11/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy
Kaczory zakończył o godz. 1320 VIII sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:

Przewodniczył:
Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Agnieszka Perlińska
(podinspektor ds. kadr i obsługi rady)
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