P R O T O K Ó Ł nr 32/2010
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 27 sierpnia 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
7) Sołtysi – wg listy obecności.

Radni nieobecni: Edward Górka, Hanna Okupniak, Małgorzata Śliwińska.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady trzydziestej drugiej 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.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 12 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 pierwszej sesji z dnia
16 czerwca 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 XXXII 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 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Kaczory.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz
z „Prognozą oddziałowywania na środowisko aktualizacji planu gospodarki odpadami
dla gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.
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7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 działalności statutowej tych organizacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru
działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile na lata 2009-2020”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o uzyskanie
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze działania Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła, realizowanego przez członków
Porozumienia Międzygminnego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi:
– Kaczory - rejon drogi do Morzewa, rejon ul. Leśnej, rejon ogródków
działkowych, środkowa część ul. Dziembowskiej, fragment ul. Pilskiej,
południowo-zachodnia część ul. Chodzieskiej,
– Śmiłowo - rejon Osiedla Leśnego, fragment ul. Brzozowej,
– Zelgniewo – rejon drogi do pól.
12. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. 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.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wnosi, na wniosek Wójta o wycofanie z w/w
porządku sesji punktu 9 tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla
obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile na lata 2009-2020”. W chwili
obecnej do dokumentu pod w/w nazwą są wprowadzane ewentualne uwagi z gmin
Porozumienia. Po otrzymaniu ostatecznej wersji dokumentu zostanie podjęta stosowna
uchwała w tej sprawie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadziła w/w
zmianę w porządku XXXII 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:
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KRiOŚ w ostatnim czasie odbyła jedno, wspólne posiedzenie wraz z Komisją
Rewizyjną. Na posiedzeniu omawiano materiały sesyjne - Budżet zwiększamy o kwotę
62.690 tys zł. Otrzymaliśmy m.in. dotację na wyprawki szkolne, na zakup podręczników do
szkół, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, na wypłatę zasiłków okresowych.
Zwiększamy także wydatki na szkoły. Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Kaczory oraz uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Kaczory” już wcześniej uchwalaliśmy. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa musimy je zaktualizować. Kolejne dwie uchwały także już podejmowaliśmy, obecnie
zostają one zmienione. Na dzisiejszej sesji podejmujemy także uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kaczory, Morzewo i Zelgniewo. W/w uchwały stanowią początek drogi, jaką gmina będzie
musiała podjąć, aby dokonać zmian w w/w planach. Wśród zgłoszonych wniosków na
posiedzeniu Komisji radny Ryszard Golla pytał, dlaczego tak długo utrzymuje się wysoki
poziom wody w rzece Noteć. Prosił także o wyjaśnienia w tej sprawie od właściciela rzeki.
W związku z powyższym przygotowaliśmy apel w sprawie zalewania użytków zielonych,
który jeśli zostanie pozytywnie zaopiniowany przez pozostałych członków rady prześlemy do
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy, do
Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Radna A. Wienke
odczytała w/w apel (apel stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal – W/w problem dotyczy sporej grupy rolników
nie tylko z terenu naszej gminy. Wszyscy udają, że sprawy nie ma. Fali powodziowej na
terenie naszej gminy nie było, a jeśli była to tylko w bardzo krótkim okresie czasu. Pomimo
tego w okresie suszy rzeka była niespławna. Roślinność w tej chwili pojawia się już
w korycie rzeki. Noteć nawet przy minimalnych opadach występuje ze swych brzegów na
odległość do 1,5 km od koryta. Łączny obszar, który jest objęty podtopieniami na terenie
naszej gminy wynosi około 700 ha użytków zielonych. Mnożąc te 700 ha razy tylko
minimalne ilości uzyskane z siana otrzymujemy kwoty około pół miliona zł na terenie jednej
gminy w ciągu jednego roku. W/w problemem nikt się nie interesuje. Rozmawiałem w tej
sprawie z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, który
poinformował, że próbują podejmować pewne działania w tej sprawie związane
z odmuleniem dna rzeki jednak wszystko rozbija się o tzw. organizacje ekologiczne, które
torpedują wiele inicjatyw.
Poważny problem dla rolników stanowią też bobry, które uniemożliwiają spływ wody
z rowów na terenie użytków zielonych. Myślę, że w/w problemem także zajmiemy się
w najbliższym czasie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła apel
w sprawie zalewania użytków zielonych.

b) Radny Kazimierz Załachowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu:
KZOKiS wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu w dniu
wczorajszym odbyła wspólne posiedzenie, na którym omawiano materiały sesyjne. Radni nie
wnieśli uwag do przedstawionych szczegółowo projektów uchwał. Wnioski z Komisji
przekazano Wójtowi Gminy.
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c) Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski:
W ostatnim okresie zajmowaliśmy się przede wszystkim placówkami oświatowymi.
Należało przygotować szkoły i przedszkola z terenu naszej gminy do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego 2010/2011. W niektórych placówkach konieczny był remont. Ponadto
przygotowywaliśmy dokumenty do przedłużenia kadencji pełnienia obowiązków niektórych
dyrektorów szkół oraz przedszkoli. Na okres pięciu lat przedłużono pełnienie funkcji
dyrektora w szkołach podstawowych w Zelgniewie i Kaczorach oraz przedszkolu
w Kaczorach, Dziembówku, Rzadkowie i Morzewie. Ze względu na dużą ilość dzieci, od
nowego roku szkolnego zwiększyły się oddziały w szkole podstawowej oraz przedszkolu
w Kaczorach. W/w zmiany wiążą się z dodatkowymi środkami i zwiększonymi wydatkami na
utrzymanie placówek oświatowych (w tym także na energię i ogrzewanie).
Realizowane na terenie gminy inwestycje drogowe dobiegają końca. Zakończono już
prace przy budowie drugiego etapu budowy drogi wraz z chodnikiem w Prawomyślu,
w Zelgniewie przy Wiejskim Domu Kultury i w kierunku do kaplicy, w Morzewie na tzw.
ulicy „Hajzdry”, w Dziembowie na ulicy do przedszkola. W najbliższym czasie zostaną
zakończone prace przy budowie dróg w Śmiłowie i Dziembówku. Tam prawie trzy
miesięczny termin wykonania inwestycji okazał się dla wykonawców wygórowany. Niestety
także w niektórych miejscowościach np. w Morzewie, Śmiłowie wykonawcy nie wykonywali
swych prac prawidłowo.
W okresie wakacyjnym podpisałem akt notarialny w Warszawie w celu wykupu
pomieszczeń Urzędu Gminy od Telekomunikacji Polskiej. Pierwsza rata została już
zapłacona. Końca także dobiegają rozmowy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaczory
w sprawie wymiany gruntów pod budowę krytej pływalni. Mam nadzieję, że wkrótce
podpiszemy akt notarialny i następnie zaczniemy przystępować do spraw organizacyjnych,
przygotowania inwestycji. Ponadto przygotowujemy się także do modernizacji oczyszczalni
ścieków w Kaczorach. Jest to inwestycja przyszłościowa, planowana na lata 2013-2014.
Wkrótce będę prosił o przyzwolenie Rady Gminy do podpisania umowy na opracowanie
projektu w/w oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków była oddana do użytku w 1994 r. Aby
uzyskać środki zewnętrzne musimy już teraz przygotowywać dokumentację na w/w
inwestycję.
W ostatnim czasie odbyło się kilka uroczystości gminnych m.in. XV Turniej Wsi
Gminy Kaczory. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji głównie
sołtysom, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy. Zdaję sobie sprawę,
że trudno jest zorganizować chętne osoby do turnieju. Jednak w/w impreza pełni dużą rolę
integracyjną i nie będziemy od niej odchodzić. Dziękuję także rolnikom z Dziembowa, którzy
reprezentowali naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Dębnie (gmina Łobżenica).
Naszym zdaniem ich wieniec prezentował się najładniej, przez komisję został oceniony na
piątym miejscu. Zapraszam wspólnie z sołtysem wsi Dziembowo na tegoroczne Dożynki
Gminne w dniu 29 sierpnia. Zapraszam także na uroczyste składanie wiązanek kwiatów
w miejscach pamięci narodowej w dniu 1 września na cmentarzu w Śmiłowie, później
w Jeziorkach przy obelisku i w Zelgniewie przy tablicy. Początek w/w uroczystości od godz.
12 00. Lato zakończymy V Turniejem Miast i Gmin Powiatu Pilskiego w dniu 5 września, na
który także serdecznie zapraszam.

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
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Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXII/182/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXII/183/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Radny Ryszard Golla - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 20142017 wraz z „Prognozą oddziałowywania na środowisko aktualizacji planu gospodarki
odpadami dla gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXII/184/2010 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z „Prognozą
oddziałowywania na środowisko aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Kaczory
na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” (uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały uchylającej
uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaczorach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXII/185/2010 uchylającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Radny Ryszard Golla odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 działalności statutowej tych organizacji.
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Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXII/186/2010 zmieniającą uchwałę 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 działalności statutowej tych organizacji (uchwała stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/
Punkt 9 został wycofany z porządku XXXII sesji.

ad. pkt 10/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia woli złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze
działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła, realizowanego przez
członków Porozumienia Międzygminnego.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXII/187/2010 w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o uzyskanie
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Piła – ZUO Piła, realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego
(uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

ad. pkt 11/
Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, Śmiłowo, Zelgniewo.

A. Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kaczory - rejon drogi do Morzewa.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie
uchwałę Nr XXXII/188/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory - rejon drogi do Morzewa
(uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
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B. Radny Ryszard Golla odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory rejon ul. Leśnej.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie
uchwałę Nr XXXII/189/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory - rejon ul. Leśnej (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

C. Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kaczory – rejon ogródków działkowych.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie
uchwałę Nr XXXII/190/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory - rejon ogródków działkowych
(uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

D. Radny Ryszard Golla odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory środkowa część ul. Dziembowskiej.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie
uchwałę Nr XXXII/191/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory - środkowa część ul.
Dziembowskiej (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu).

E. Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kaczory - fragment ul. Pilskiej.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie
uchwałę Nr XXXII/192/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory - fragment ul. Pilskiej (uchwała
wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

F. Radny Ryszard Golla odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory –
południowo-zachodnia część ul. Chodzieskiej.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
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Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie
uchwałę Nr XXXII/193/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory - południowo-zachodnia część
ul. Chodzieskiej (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu).

G. Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Śmiłowo – rejon Osiedla Leśnego.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie
uchwałę Nr XXXII/194/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo - rejon Osiedla Leśnego
(uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

H. Radny Ryszard Golla odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo –
fragment ul. Brzozowej.

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie
uchwałę Nr XXXII/195/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo - fragment ul. Brzozowej
(uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

I. Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zelgniewo – rejon drogi do pól.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie
uchwałę Nr XXXII/196/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do pól (uchwała
wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 12/
Pani Irena Radka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach
przedstawiła informację nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach
(informacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi:
Radny K. Załachowski – Wśród ogromnej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaczorach zwróciłem uwagę na jedno świadczenie – wsparcie dla osób
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samotnie wychowujących dzieci. Czy zdarzają się sytuacje, że oboje rodziców dziecka
mieszkają razem bez ślubu, a matka dziecka otrzymuje w/w świadczenie?
Odp. Pani I. Radka Kierownik GOPS w Kaczorach – W/w świadczenie jest wypłacane
matce samotnie wychowującej dziecko, która ma zasądzone alimenty bądź, jeśli jest wdową.
Zdarzają się sytuacje, że nie ma zasądzonych alimentów jednak wówczas wykazuje się
dochód dziecka ojca tak jak gdyby byli małżeństwem, rodziną.

ad. pkt 13/ Zapytania i wolne wnioski.
Radny Zbigniew Zdanowicz – W imieniu własnym, sołtysa wsi Zelgniewo oraz
mieszkańców, serdecznie pragnę podziękować Panu Marianowi Martence za sprawne
zrobienie około 300 metrów chodnika w Zelgniewie. Chodnik był obiecany przez powiat od
czterech lat i został wykonany.
Radna A. Wienke – Droga powiatowa z Rzadkowa do Prawomyśla ma jeden newralgiczny
punkt. Podczas opadów woda wymywa z drogi polnej na szosę dużą ilość piachu tworząc
muldy, które zagrażają kierowcom. Proszę o rozwiązanie w/w problemu przez powiat bądź
ewentualne
ustawienie
znaku
drogowego
ostrzegającego
kierowców
przed
niebezpieczeństwem.
Sołtys wsi Dziembówko Adam Karkut – Modernizacja drogi powiatowej Byszki-Ruda
dużymi krokami zbliża się do naszej gminy. W związku z powyższym pomimo wielu rozmów
prowadzonych od lat, jeszcze raz proszę o zrobienie chodnika wzdłuż drogi z Dziembowa do
Dziembówka. Ponadto przy tej drodze podobnie jak na odcinku z Rzadkowa do Prawomyśla,
o którym mówiła radna A. Wienke także są problemy z poboczem (zbyt niskie).
Radny K. Załachowski – Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi
w sprawie budowy chodnika w Byszewicach. Czy przy okazji budowy obwodnicy powstanie
w/w chodnik?
Radny R. Grzelak – Ponawiam wniosek dotyczący oznakowania ulic we wsi Dziembówko,
zrobienia dróg osiedlowych we wsi oraz ułożenia multów. Ponadto myślę, że przy okazji
modernizacji drogi powiatowej Byszki-Ruda zostanie zlikwidowana ogromna kałuża wody
przy przedszkolu w Dziembowie.
Radny Rady Powiatu w Pile Pan Marian Martenka poprosił o umieszczenie na tablicy
informacyjnej Urzędu Gminy informacji Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy
Społecznej w Pile. W/w stowarzyszenie organizuje grupy wsparcia dla osób, które opiekują
się ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi na alzheimera, na zaburzenia pamięci.
Dwukrotnie w ciągu miesiąca organizuje pomoc dla rodzin i opiekunów tych osób. Oferuje
bezpłatne informacje w zakresie opieki, pielęgnacji, możliwości zaopatrzenia
ortopedycznego, pomoc psychologiczną. Zajmuje się także innymi sprawami, jakie występują
podczas opieki nad osobami starszymi i chorymi.
Obecnie droga powiatowa Byszki –Ruda jest wykonana do Białośliwia, poza pewnymi
fragmentami, na których prace będą jeszcze prowadzone tj. w okolicach Osieka n/Notecią czy
w obrębie Białośliwia. Z zapewnień wykonawcy wynika, że do końca roku, droga do
Białośliwia zostanie wykonana kompletnie wraz z chodnikami w poszczególnych
miejscowościach. W 2011 roku prace będą wykonywane głównie na terenie gminy Kaczory.
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Problem na drodze powiatowej z Rzadkowa do Prawomyśla czy z Dziembowa do
Dziembówka myślę, że nie powinien czekać do 2011 r., kiedy droga będzie modernizowana.
Przedstawię sprawę odpowiednim służbom. Niestety w projekcie budowy obwodnicy nie ma
przewidzianego chodnika z Dziembowa do Dziembówka. Choć przyznam, że pomysł na
wspólne przedsięwzięcie powiatowo-gminne byłby rozwiązaniem tego problemu. Sprawa
chodnika we wsi Byszewice była już poruszana wielokrotnie. Dwa projekty zostały
skierowane do Pana Wójta. Ze wcześniejszych uzgodnień wynikało, że wykupem gruntów
zajmie się gmina, a powiat jego realizacją. Na ten moment nie ma jeszcze pierwszej części,
więc pewnie nie uda się wykonać chodnika przy okazji budowy tej obwodnicy. Poza tym
wykonawca bardzo szybko buduje drogę i błyskawicznie znajdzie się w Byszewicach,
a proces wykupu gruntów jest dość długi. Myślę, że w/w problem będzie musiał być
rozwiązany później, choć nie przesądzam, że tak musi być. Być może jeszcze dojdzie do
uzgodnień, które doprowadzą do realizacji budowy chodnika w Byszewicach.
Radny Stefan Kowal – Z inwestycji przy drodze powiatowej w Zelgniewie cieszą się
wszyscy, ale cieszymy się także, że są realizowane liczne inwestycje przy drogach gminnych.

Ad. pkt 14/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski – Zaniechania powiatu Wójt nie będzie brał na swoją
odpowiedzialność. Proszę nie mówić, że chodnik w Byszewicach nie zostanie wykonany, bo
Wójt czegoś nie dopilnował. Ja nie zrzucam odpowiedzialności za drogi gminne na powiat
i niech powiat też tego nie robi. Jeśli jest to droga powiatowa proszę ją wykonać należycie.
Ponadto zbyt długo czekaliśmy na informację Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile
Pana Krzysztofa Tomczyka w sprawie projektu przebiegu drogi przez Byszewice. Przecież
środki związane z tą inwestycją stanowią nie małe kwoty, które powinny być ujęte
w naszym budżecie dużo wcześniej. Odpowiedziałem powiatowi, że nie biorę
odpowiedzialności za wykup gruntów w Byszewicach. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, aby
powiat ujął budowę chodników we wszystkich miejscowościach przy okazji tak dużej
inwestycji finansowanej przecież w większości ze środków unijnych. Zapewne byłoby to
dużo tańsze a niżeli teraz. Cały czas podkreślam, że budowa drogi Byszki – Ruda jest
potrzebna, jest dobrą inwestycją jednak nie do końca dopracowaną. Nie wyobrażam sobie tej
inwestycji bez budowy chodnika w Byszewicach, Rzadkowie czy Dziembowie i myślę, że
powiat zdaje sobie sprawę, że należy przystąpić do wykupu gruntów w Byszewicach. Gmina
realizuje inwestycje na drogach powiatowych. Właściwie to bez udziału gminy nie wiele by
zrobiono na terenie gminy Kaczory. Myślę, że w ostatnich latach samodzielnie wykonano
tylko chodnik w Zelgniewie (odcinek 300 metrów). Gmina realizuje wspólne inwestycje
z powiatem np. w ostatnim czasie przygotowujemy dokumentację do budowy drogi
w Krzewinie. Od dawna także obiecywaliśmy, że jeśli powiat wykona chodnik w Rzadkowie
po jednej stronie to gmina zrobi także chodnik po drugiej stronie ulicy. Niech powiat
poczuwa się do realizacji swoich podstawowych zadań.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji
w dniu 26.08.2010 r.:
Ad. wniosku Radnego Henryka Kalki – W jaki sposób zobowiązać mieszkańców niektórych
ulic wsi Kaczory do utrzymania porządku przed posesją? Gmina Kaczory pięknieje jednak
nadal są zaniedbane ulice. Czy możemy coś z tym zrobić?
Wójt – mgr Brunon Wolski – Niestety to jest wizytówka poszczególnych mieszkańców wsi.
Niektórzy właściciele nie dbają o swoje posesje. Myślę, że sołtys wsi, rada sołecka powinni
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mobilizować swych mieszkańców do utrzymania porządku. Nie można nakazać z urzędu
mieszkańcom uporządkowanie posesji. Wyjątek stanowi nakaz utrzymania chodnika
w okresie zimy. Z problemem utrzymania porządku możemy sobie poradzić apelując wszyscy
do niektórych mieszkańców.
Ad. wniosku Radnego Ryszarda Golli – Czy wiadomo, dlaczego od trzech miesięcy utrzymuje
się równo wysoki poziom wody w rzece Noteć. Jaka jest tego przyczyna? Rolnicy narzekają
i proszą o wyjaśnienia od właściciela rzeki.
Wójt – mgr Brunon Wolski – W tej sprawie Rada Gminy przygotowała apel, który zostanie
przesłany do Zarządu Rzeki Noteci w Bydgoszczy. Jest to bardzo słuszny wniosek, ponieważ
o rzece Noteć tylko się mówi od kilkunastu lat, nic się nie robi. Najgorsza sytuacja jest
rzeczywiście na terenie naszej gminy oraz sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie.
Ad. wniosku Radnej Joanny Stachowiak:
- Na początku ul. Równopolskiej (przy blokach) brakuje tabliczki z napisem ul.
Równopolska.
- Ustawić znak „ślepa uliczka” na Osiedlu Przylesie w Kaczorach jadąc wprost z ulicy
Sosnowej (w kierunku posesji p. Wegner).
- Niestety nadal część mieszkańców Kaczor pali w piecach ścinkami z zakładu Veneer
w Kaczorach.
Wójt – mgr Brunon Wolski – Brakujący znak na ul. Równopolskiej uzupełnimy. Nie widzę
jednak potrzeby ustawienia znaku „ślepa uliczka” na Osiedlu Przylesie w Kaczorach. Myślę,
że ten problem nie jest aż tak uciążliwy. W sprawie ścinek z zakładu Veneer rozmawiałem
z jego właścicielem. Przygotujemy ponownie apel do mieszkańców, aby nie palili w piecach
resztek ścinek, plastików, gum. Sąsiedzi powinni zgłaszać, kto ich zatruwa. Nie będziemy
dawać przyzwolenia na tego typu zachowania, musimy kłaść nacisk, aby zlikwidować w/w
problem.
Ad. wniosku Radnej Romy Gapińskiej – Jadąc drogą gminną z Dziembowa do Piły można
wyrwać koło. W/w droga miała być robiona stopniowo. W 2010 roku jeszcze nic nie zostało
na niej wykonane.
Wójt – mgr Brunon Wolski – Sprawa w/w drogi jest trudna do wykonania ze względu na
środki w budżecie. Jednak będziemy o niej pamiętać. Myślę, że jeszcze w tym roku być może
uda się nawieźć tłuczeń przynajmniej w najgorsze miejsca drogi.
Ad. wniosku Radnego Zbigniewa Zdanowicza:
– Doprowadzić, obiecany od 4 lat gaz do Wiejskiego Domu Kultury w Zelgniewie.
– Doprowadzić wodę na wybudowania w Brodnej.
Wójt – mgr Brunon Wolski – Wspólnie z Panem radnym Z. Zdanowiczem uzgodniliśmy, że
w tym roku nie będziemy doprowadzali gazu do WDK w Zelgniewie, gdyż to nie jest sprawa
pilna. Sala WDK jest obecnie ogrzewana węglem. Gaz miał być doprowadzony do kuchni,
zrealizujemy to w przyszłym roku. Do tej pory nikt nie apelował o wodę na wybudowaniach
w Brodnej. Osoby tam mieszkające czerpały wodę z hydroforów. Skoro jest taki wniosek
zrobimy rozeznanie w tej sprawie i tworząc budżet na przyszły rok będziemy o tym pamiętać.
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Ad. wniosku Radnego Ryszarda Grzelaka - Wójt – mgr Brunon Wolski – Budowa ulic
w Dziembówku została zakończona. Będziemy musieli przystąpić do jego oznakowania
i zacząć od przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

ad. pkt 15/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 14 30 XXXII sesję Rady Gminy Kaczory
Przewodniczy ł:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska

Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Kowal Stefan
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