P R O T O K Ó Ł Nr 20/2009
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 23 marca 2009 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan
Kowal – przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 1200 w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Na podstawie listy obecności przewodniczący
obrad stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczyło 15 radnych tj. 100%. Rada
Gminy była władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych (zał. nr 1-3 ).
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 19/2008 z dziewiętnastej sesji z dnia
30 grudnia 2008 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.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek XX sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprawy porządkowe.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja nt. działalności w minionym okresie:
przewodniczących Komisji,
Wójta Gminy.
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji na 2009 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2008 r.
Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia
2008 r. :
- przedstawienie opinii RIO na temat „ Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kaczory za 2008 r.”,
- przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 r.
- przedstawienie opinii RIO na temat wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy
Kaczory w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2008 rok,
- dyskusja na temat „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2008 r.”,
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od
1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania w
zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanego w Gminie
Kaczory w 2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest gmina Kaczory.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował na wniosek Wójta Gminy poszerzenie
przedstawionego porządku obrad o dodatkowy punkt 12 a o następującej treści :
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Kaczory z
dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zelgniewo – rejon drogi do Piły.
Jednocześnie poinformował, że sprawa ta była szczegółowo omawiana na posiedzeniach
Komisji. W/w zmianę w porządku sesji poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym wprowadziła w/w zmianę porządku sesji –
jednogłośnie.
ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych .
Nie zgłoszono.
ad. pkt 3/ Informacja nt. działalności w minionym okresie.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących Komisji
o przedstawienie informacji nt. działalności w minionym okresie.
Informacje przedstawili:
Pan Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział :
Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu 13 marca 2009 r. w celu sporządzenia opinii oraz
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2008 r. Komisja przeanalizowała budżet tj. dochody i wydatki opracowany
w formie pisemnej i tabelarycznej.
Procentowo dochody w 2008 r. zostały zrealizowane w wysokości 98% natomiast wydatki w
wysokości 90%. W 2008 r. nie został wydatkowany 1mln zł. na rozbudowę sali
gimnastycznej w Dziembowie z uwagi na opóźnienie prac budowlanych spowodowanych
warunkami atmosferycznymi. Ponadto zwrócił uwagę na wysokie wydatki gminy na oświatę
w sytuacji , gdzie inne gminy likwidują szkoły i przedszkola ze względów ekonomicznych.
Podał również wysokość zadłużenia gminy, która wynosi ok. 13,2%.
Pan H. Kalka przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 r., które
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

W dniu 19 marca 2009 r. Komisja Rewizyjna odbyła wspólne posiedzenie z Komisją
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Podczas spotkania omawiana była realizacja budżetu i
uchwały bieżące. Dyskutowano nad projektami dzisiejszych uchwał m.in. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego, uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2008 rok.
Pan Jarosław Goldberg przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności
i Budżetu powiedział:
W dniu 19 marca 2009 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Na posiedzeniu
zapoznano się z wykonaniem budżetu za 2008 r. oraz omówiono sprawy sesyjne. Komisja
poparła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Pan J. Goldberg zgłosił następujące wnioski :
- niedrożny rów przy drodze powiatowej ( zasypany tłuczniem ),
- popękane i uszkodzone barierki betonowe na ul. Śmiłowskiej (przy drodze powiat. ),
- modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Zelgniewie,
- ustawienie lampy oświetleniowej przy poczcie w Zelgniewie,
- wycięcie krzaków przy drodze powiatowej w Krzewinie,
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie głosu
Wójta Gminy Kaczory.
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.
Poinformował, że od końca stycznia do końca lutego był na urlopie wypoczynkowym. W tym
czasie przeszedł na emeryturę kierownik Posterunku Policji w Kaczorach Pan Ryszard
Gonczaronek. Nowym kierownikiem Posterunku Policji od dnia 24 lutego br. został Pan Piotr
Jankowski.
W marcu odbywały się także zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z
naszej gminy. Wójt powiedział : „ składam podziękowania wszystkim strażakom, którzy
zrzeszeni w OSP działają jak zawodowcy „.
W bieżącym miesiącu odbyło się również spotkanie z przedstawicielami powiatu pilskiego;
Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i V-ce Starostą Pilskim w sprawie budowy drogi
Ujście – Rudna. W spotkaniu udział wzięło również kilku radnych i sołtysów. Podjęto przede
wszystkim temat budowy chodników przy budowanej drodze powiatowej w miejscowościach :
Dziembowo, Rzadkowo, Byszewice. Z uwagi na to, że przez gminę Kaczory przebiega
najdłuższy odcinek drogi nasza gmina będzie przygotowywała decyzję o warunkach
zabudowy.
W związku z tym, że w Byszewicach nie ma pobocza budowa chodnika może nastąpić jedynie
na gruntach prywatnych które należy wykupić. Gmina Kaczory podejmie decyzję czy pomoże
Starostwu Powiatowemu w przygotowaniu formalności związanych z wykupem gruntów od
osób prywatnych.
W marcu odbyłem też spotkanie z Panem M. Bereżeckim - Z-cą Dyrektora Oddziału GDDKiA
w Poznaniu ds. przygotowania inwestycji w sprawie przebudowy skrzyżowania w Śmiłowie.
Dyrektor obiecał, że od nowa będzie przygotowywana dokumentacja w sprawie przebudowy
skrzyżowania w Śmiłowie.
W pierwszej połowie marca został rozstrzygnięty przetarg na budowę dróg i chodników w
miejscowościach : Dziembówko, Śmiłowo ul. 500-lecia Parafii, Zelgniewo przy blokach,
Dziembowo tzw. ul. Cmentarna oraz parking przy sali gimnastycznej w Dziembowie.

W 2009 r. będą realizowane następujące inwestycje drogowe:
- budowa drogi i chodnika w Prawomyślu,
- budowa drogi przez wieś do pałacu w Krzewinie,
- budowa chodnika do dzwonnicy w Jeziorkach i budowa drogi w kierunku
do P. Małachowskiego,
- budowa drogi przy kaplicy w Zelgniewie,
- trwa budowa sali gimnastycznej w Dziembowie – zakończenie 30.11.br.
ad. pkt 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji na 2009 r.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie
planu pracy na 2009 r.
a) Pani A.Wienke – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odczytała plan pracy Komisji na 2009 r.
Pan E. Górka - Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę Rady Gminy Kaczory nr XX/119/2009
z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
b) Pan K. Załachowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i
Sportu przedstawił plan pracy na 2009 r.
Pan R. Grzelak – Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę Rady Gminy Kaczory nr
XX/120/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
c) Pan J. Goldberg – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu odczytał plan pracy Komisji na 2009 r.
Pan E. Górka –
Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę Rady Gminy Kaczory nr
XX/121/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.
d) Pan H. Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy
Komisji na 2009 r.
Pan R. Grzelak – Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę Rady Gminy Kaczory nr
XX/122/2009 r. z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

ad. pkt 5/ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2008 r.
Pani A. Grabarska – Skarbnik Gminy odczytała sprawozdanie z wykonania budżety Gminy
Kaczory za 2008 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
ABSOLUTORIUM
ad. pkt 6/ Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2008 do 31
grudnia 2008 r.
a) Pani A. Grabarska – przedstawiła opinię RIO uchwałę Nr SO-0954/1/14/Pi/09 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Kaczory sprawozdaniach z
wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.
b) Pan R. Golla - Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię i
uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Uchwała wraz z opinią stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
c) Pan H. Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię RIO uchwałę Nr
SO-0955/1/14/Pi/09 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z
dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Kaczory o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2008 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.
d) Przewodniczący Rady Gminy Pan S. Kowal zarządził dyskusję nad przedstawionym
sprawozdaniem.
W dyskusji głos zabrali:
Pan H. Kalka – Opinia RIO jest pozytywna. Każdy wie jaka jest nasza gmina, jak jej
mieszkańcy się integrują. To dzięki mieszkańcom, płaconym podatkom tak wiele można
zrobić w gminie. My jako mieszkańcy mamy się czym chwalić, realizacja budżetu i widoczna
gospodarność broni się sama.
Pan K. Załachowski - Przedstawione obszerne sprawozdanie odzwierciedla ogrom pracy
włożony w utrzymanie dyscypliny budżetowej. Chcę pogratulować Wójtowi i Pani Skarbnik
za realizację tego budżetu, za to, że nie likwidowaliśmy żadnych szkół i przedszkoli, a je
remontowaliśmy i dodatkowo wyposażaliśmy w niezbędny sprzęt.
Pan S. Kowal - Dziękuję za to co jest zrobione. Problemów nam nie zabraknie. My musimy
iść do przodu i realizować postawione zamierzenia.

W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący zarządził przegłosowanie wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2008 r.

Rada Gminy Kaczory w głosowaniu jawnym udzieliła jednogłośnie ( za udzieleniem
absolutorium było 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było )
absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2008 rok.
e) Pan S. Kowal – Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr XX/123/2009 w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
ad. pkt 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Pani A. Grabarska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2009 r.
Pytania i uwagi nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/124/2009
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r. ( uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokółu ).
ad. pkt 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Pan E. Górka – Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.
Pytania i uwagi :
Pani A. Wienke – Jaki przewiduje się stan zadłużenia gminy po zaciągnięciu kredytu?
Odp. Pani A. Grabarska – Skarbnik Gminy ; około 21%.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/125/2009
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu.
ad. pkt 9/ Podjęcie uchwały
przeciwdziałania narkomanii.

w

sprawie

uchwalenia

gminnego

programu

Pan R. Grzelak – Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
Pytania i uwagi nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/126/2009
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

ad. pkt 10/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania
w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanego w Gminie
Kaczory w 2009 r.
Pan E. Górka - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wspólną realizację zadania w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym
organizowanego w Gminie Kaczory w 2009 r.
Pytania i uwagi:
Pan S. Kowal – Jaki jest udział powiatu w kosztach tych imprez ?
Odp. Pani K. Adamczyk – Dyrektor GOK ; około 20%.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/127/2009
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania w zakresie imprez kulturalnych o
charakterze powiatowym organizowanego w Gminie Kaczory w 2009 r. Uchwała stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
ad. pkt 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Pan R. Grzelak – Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Piła.
Pytania i uwagi nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/128/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu.
ad. pkt 12/ Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest gmina Kaczory.
Pan E. Górka - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Kaczory.
Pytania i uwagi nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/129/2009
w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina
Kaczory. Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
ad. pkt 12a/ w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Kaczory z
dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do Piły.
Pan R. Grzelak – Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do Piły.

Pytania i uwagi nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XX/130/2009
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 listopada
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo –
rejon drogi do Piły. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
ad pkt 13/ Zapytania i wolne wnioski.
Pani J. Stachowiak - radna powiedziała, że docenia starania gminy w sprawach dotyczących
oświaty.
Jako przedstawiciel nauczycieli brałam udział w negocjacjach w sprawie wynagradzania
nauczycieli oraz nadal będziemy nauczyciele jako grupa zawodowa walczyć o dobro
nauczycieli i dotacje oświatowe dla gminy.
Czy w tym roku i kiedy będzie organizowana zbiórka sprzętu wielkogabarytowego?
Chciałam również podziękować panu Andrzejowi Szymczakowi sołtysowi wsi Kaczor za
zorganizowanie „Andrzejek” oraz „Dnia Kobiet”.
Pan K. Załachowski - radny zapytał czy będzie dokończone utwardzenie całej ul. Śmiłowskiej
w Kaczorach? Zwrócił uwagę na liczne dziury na drogach powiatowych. Poprosił nowego
kierownika Posterunku Policji w Kaczorach, aby nam się bliżej przedstawił.
Pani A. Wienke - radna nawiązała do spotkania, które odbyło się w Urzędzie Gminy w marcu
br. w sprawie dróg powiatowych. Uważam, że Rada Powiatu nie uwzględnia i nie realizuje
wcześniejszych uzgodnień dotyczących dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
Na ostatnim spotkaniu powiedziano, że może będzie chodnik po lewej stronie w Rzadkowie
natomiast w Byszewicach nie ma takiej możliwości. Później z kolei przedstawiciel starostwa
powiedział, że będzie ścieżka rowerowa przez Byszewice. Pytam gdzie skoro było mówione,
że na chodnik nie ma miejsca. Poprosiłam również o udostępnienie planów na budowę dróg,
ale niestety nikt ich nie miał ze sobą.
Mam także zastrzeżenia do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Szczególnie mam na
uwadze odcinek drogi do Chodzieży ( odcinek do mostu ). Usłyszałam, że jest to IV stopień
odśnieżania. Nadal brakuje ze strony starostwa uzgodnień z naszymi władzami
samorządowymi, w sprawie posypywania najbardziej niebezpiecznych miejsc.
Kończąc zapewniam, że będę nadal walczyć o budowę chodników przy drogach powiatowych
w naszej gminie.
Pan S. Kowal Przewodniczący Rady Gminy poprosił nowego kierownika posterunku policji o
przedstawienie się.
Pan Piotr Jankowski – objąłem stanowisko kierownika posterunku policji w Kaczorach dnia
24 lutego br. po wygranym konkursie na to stanowisko. Mam 38 lat dwójkę dzieci. Pracuję w
policji 18 lat. Pracowałem na posterunku policji w Szydłowie, jako dzielnicowy oraz w tzw.
dochodzeniówce. Cieszę się, że trafiłem do Waszej gminy. U Was czuje się dobrego
gospodarza. Myślę, że będę się tutaj czuł dobrze i dziękuję za miłe i życzliwe przyjęcie.
Obiecuję, że koncepcję mojej pracy przedstawię na najbliższej sesji.

Pan E. Górka- wiceprzewodniczący powiedział – już 6 lat budujemy skrzyżowanie w
Śmiłowie. Proponuję zaprosić Starostę, Radę Powiatu i Zarząd na sesję. Wiemy, że droga
krajowa jest niebezpieczna. Teraz kiedy postawiono barierki samochody jeżdżą szybciej
mimo ograniczenia prędkości na odcinku przez wieś. Jeśli działania ze strony starostwa będą
bezskuteczne nadal to uważam, że musimy iść do sądu.
Pan H. Stokłosa - przedsiębiorca powiedział – chcę Was przeprosić, że spotkała Was
przykrość, kiedy byłem za granicą i w areszcie. Jestem niewinny, a te zarzuty są
pomówieniem. Legalnie wyjechałem za granicę. Zatrzymano mnie 13.11.2007 r. ponieważ
niemiecka policja zatrzymywała wszystkie samochody z polską rejestracją. Nie mogę
pogodzić się z faktem, że po zatrzymaniu mojej osoby nagonka mediów była na pracowników
mojego zakładu. Chcę poinformować, że 4.06. br. ukaże się książka bowiem wtedy mijać
będzie 20 rocznica gdy zostałem senatorem. Będą tam różne dokumenty z którymi wszyscy
będą mogli się zapoznać.
W lutym tego roku mija rok jak Rada Gminy wydała mi pozytywną opinię. Dziękuję również
sołtysowi Śmiłowa, za wszystkie miłe słowa, które otrzymałem, dziękuję mieszkańcom.
Chcę szczególnie podziękować Panu Wójtowi, że opowiedział się za prawdą, dziękuję, że jest
Pan prawym człowiekiem i dobrym gospodarzem.
Moja firma zatrudnia 2300 osób. Postanowiliśmy, że teraz w okresie nasilającego się kryzysu
nie będziemy zwalniać pracowników.
ad. pkt 14/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi Gminy.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłaszane wnioski:
-

-

-

zbiórka sprzętu wielogabarytowego i elektrycznego odbędzie się w pierwszym
tygodniu kwietnia ( obwieszczenia są już przygotowane ),
ponownie skierujemy wniosek do powiatu w sprawie budowy chodników przy
drogach powiatowych,
jestem dzisiaj po rozmowie z Dyrektorem Zarządu Dróg w Pile i obiecano, że
chodniki będą ujęte przy budowie dróg powiatowych, a my postaramy się pomóc przy
wykupie gruntów pod chodnik w Byszewicach,
w sprawie skrzyżowania w Śmiłowie najpierw zrobimy spotkanie z mieszkańcami, a
następnie zaprosimy dyrektora GDDKiA w Poznaniu Pana Bereżeckiego ponieważ są
odwołania i należy rozmawiać z obydwoma stronami,
cieszymy się, że Pan H. Stokłosa jest z nami, że ludzie będą mieli pracę. Trzymamy
kciuki, aby postawione zarzuty okazały się niesłuszne.
dziękuję za słowa pochwały przy udzielaniu mi absolutorium. Jesteśmy
społeczeństwem zintegrowanym, powinniśmy dbać, aby wszystkim było i żyło się
dobrze. Wykonany budżet za 2008 rok to praca wszystkich: Pani Skarbnik, Pani
Sekretarz, kierowników jednostek organizacyjnych, rad sołeckich, pracowników
Urzędu Gminy.
Jeszcze raz dziękuję za dane mi absolutorium. Jednogłośność świadczy o tym, że
nadal możemy dobrze współpracować. Chcę, aby wszyscy powiedzieli, że w tej
gminie chce się żyć.
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji.

ad. pkt 15/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy
Kaczory zakończył o godz. 1500 XX sesję Rady Gminy Kaczory
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