P R O T O K Ó Ł Nr 6/2007
szóstej sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 25 maja 2007 r.

W obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Projektant – Mieczysław Karpiński.
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg – Edwin Kryger.
V-ce Prezes Zarządu „Farmutil H.S.” S.A. – Przemysław Andryszak.
Sołtysi – wg listy obecności.
Zaproszeni goście – wg listy obecności.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady szóstej 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 14 radnych tj. 93,33 %. Rada Gminy była władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 5/2007 z piątej sesji z dnia 30 marca
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 VI sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – obszar wschodni.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do Piły.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon ulicy Górnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Śmiłowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia użytków ekologicznych na terenie gminy
Kaczory.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości
Rolnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia środków trwałych położonych w Kaczorach
będących własnością Gminy Nakło n/Notecią.
14. Informacje Kierownika Posterunku Policji w Kaczorach na temat ładu i
bezpieczeństwa publicznego w gminie Kaczory za 2006 r.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
17. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wnosi na wniosek Wójta o wykreślenie z
porządku obrad dzisiejszej sesji pkt 12/ - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pilskiemu.
W chwili obecnej nie ma jednoznacznej decyzji w sprawie procedury załatwienia w/w
sprawy. Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w zmianę w porządku VI sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Joanna Stachowiak – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i
Budżetu przedstawiła wnioski i pytania mieszkańców wsi Kaczory zgłoszone podczas
spotkania w dniu 17.05.2007 roku (stanowią one załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących Komisji o
przedstawienie informacji nt. działalności w minionym okresie.
Informacje przedstawili:
Pan Jarosław Goldberg – przewodniczący
Praworządności i Budżetu powiedział m.in.:

Komisji

Rozwoju

Gospodarczego,

Ø Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu odbyła dwa wspólne
posiedzenia wraz z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Głównym tematem
posiedzenia odbytego w dniu 26 kwietnia 2007 r. był stan zdrowia mieszkańców
Gminy Kaczory. Na posiedzenie zaproszono Kierownika Przychodni Lekarskiej w
Kaczorach – Panią Wiesławę Krotoszyńską, Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ Delegatury w Pile - Eugeniusza Jarysza, Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych, Ochrony Zdrowia w Starostwie
Powiatowym w Pile - Wojciecha Glapana oraz Halinę Świderską – higienistkę szkolną
w Gimnazjum Publicznym w Kaczorach. Przewodniczący omówił szczegółowo
protokół z w/w posiedzenia, odczytał wypowiedzi zaproszonych gości nt. stanu
zdrowia mieszkańców gminy.
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Ø Podczas drugiego posiedzenia komisji z dnia 24 maja 2007 r. omówiono materiały
sesyjne. Projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. W tym dniu odbyło się
także spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaczory Panem K. Gromaczkiewiczem
w celu wytypowania dróg, którymi mogą poruszać się pojazdy mechaniczne i zaprzęgi
konne. Do w/w dróg zaliczono: drogę do Głupczyna z Zelgniewa, do jeziora w
Zlegniewie, drogę Brodna – Jeziorki, Śmiłowo – Rzadkowo, Kaczory – Kalina (stara
droga asfaltowa). Zabroniono poruszania się pojazdami mechanicznymi na tzw.
drodze „królewskiej” oraz wzdłuż torów między Dziembówkiem a Kaliną.
Nadleśniczy poinformował, że pieszo bądź rowerem można poruszać się na
wszystkich drogach leśnych z wyjątkiem okresu suszy. Zobowiązał się ponadto
wybudować przy jeziorze w Zelgniewie parking dla samochodów (około dziesięciu)
do połowy lipca bieżącego roku. Poinformował, że parkowanie poza wyznaczonym
miejscem oraz poruszanie się pojazdami mechanicznymi na drogach zabronionych
będzie karane.
Wnioski:
1) Zwróciłam się do Pana Wójta w pewnym momencie o ponowne rozpatrzenie kwestii
dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli (45 zł miesięcznie do pensji).
Proszę, aby jeszcze raz te sprawę przemyśleć - Pani Joanna Stachowiak.
2) Zmienić żużlową nawierzchnię drogi na ul. Oś. Leśne w Śmiłowie i wybudować
wzdłuż niej chodnik – p. H. Okupniak w imieniu mieszkańców Osiedla Leśnego w
Śmiłowie (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
3) Wymienić słup oświetleniowy przy szkole w Zelgniewie i zamontować na nim lampy
oświetleniowe oraz skrzynki z wyjściem na prąd – p. Z. Zdanowicz.
4) Położyć chodnik wzdłuż drogi powiatowej przy szkole w Dziembowie – p. R.
Gapińska.

Pan Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział m.in.:
Ø Komisja Rewizyjna odbyła dwa wspólne posiedzenia wraz z Komisją
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie z dnia 24 maja 2007 r.
poświęcone było dzisiejszym materiałom sesyjnym – projektom uchwał.
Przewodniczący omówił po krótce wymienione w porządku sesji projekty
uchwał.
Ø Zgodnie z harmonogramem omówiono temat poświęcony ochronie środowiska
w naszej gminie. Pomimo wielu zapewnień ze strony przedstawicieli firmy
„Farmutil H.S.” mieszkańcy gminy nadal odczuwają i skarżą się na odór z w/w
zakładu. Na posiedzenie komisji w dniu 17 kwietnia 2007 r. zaproszono V-ce
Prezesa Zarządu „Farmutil H.S.” Pana Przemysława Andryszaka. Omówił on
szczegółowo plan rozwoju zakładu z uwzględnieniem inwestycji proekologicznych mających zlikwidować nieprzyjemne zapachy. Nie będę ich
omawiał, gdyż na dzisiejszą sesję ponownie zaproszono Pana P. Andryszaka,
który zabierze głos po moim wystąpieniu.
Wnioski:
1.

Zburzyć budynek mieszkalny w Dziembowie stanowiący własność Starostwa
Powiatowego w Pile (budynek mieści się za torami kolejowymi w kierunku
Chodzieży, jest ostatnim budynkiem przed tzw. żelaznym mostem). Budynek grozi
zawaleniem i zagraża życiu mieszkańców - p. Jan Kieruj.
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2.
3.
4.

Dokończyć budowę drogi na ul. Równopolskiej w Kaczorach (osiemdziesięcio
metrowy odcinek drogi w kierunku Równopola) – p. M. Śliwińska.
Odmalować przystanki autobusowe na terenie naszej gminy - p. M. Śliwińska.
Wykosić trawę na krzyżówce Dziembowo – Morzewo – Kaczory – Chodzież, wokół
przystanków autobusowych, poboczy - p. Jan Kieruj, p. A. Wienke.

Pan Przemysław Andryszak - V-ce Prezes Zarządu „Farmutil H.S.” S.A. powiedział m.in.:
Ø Firma obecnie ma wszystkie pozwolenia dotyczące ochrony środowiska. Ma także
pozwolenia zintegrowane podważane wielokrotnie przez towarzystwa ekologiczne.
Ø W zakresie inwestycji mających na celu wyeliminowanie odoru należy podkreślić, że
Zakład Rolno – Przemysłowy „Farmutil HS” ma zintegrowane pozwolenie na ochronę
środowiska na Zakład Unieszkodliwiania Odpadów PILUTIL określone warunkowo.
Wojewoda w porozumieniu z firmą ustalił warunki, z których musi się ona wywiązać.
Dotyczą one głównie dat.
Ø Podpisaliśmy umowę z firmą hiszpańską, która dostarczy urządzenie likwidujące
nieprzyjemny zapach w starym zakładzie. Przewidywany termin dostarczenia
urządzenia to początek września 2007 roku. W zakładach nowych zastosowano już
nowe technologie i nie powodują one odoru. Zakup w/w urządzenia kosztował 1.100
tys EURO. Do tego należy doliczyć koszty związane z przystosowaniem starej
technologii do nowej (około 3 mln zł). Łączny koszt inwestycji wyniesie około 7 mln
zł. Ostateczne zakończenie inwestycji likwidujących odór narzucone przez Wojewodę
to pierwszy kwartał 2008 roku. Chcielibyśmy zainstalować urządzenie szybciej niżeli
dopiero w 2008 roku. Są jednak różne sytuacje, decyzje administracyjne, na które nie
mamy wpływu. Obecnie spełniamy wszystkie warunki określone w porozumieniu,
wywiązujemy się z określonych dat przez Wojewodę.
Ø Dokonaliśmy także zmian pod względem logistycznym. Podpisaliśmy umowy z
zakładami utylizacyjnymi z południa Polski, aby nie przewozić surowców z południa
na północ. Dotychczas przewoziliśmy około jednego, dwóch tysięcy miesięcznie
surowca.
Ø Podejmujemy wszelkie działania w celu przerobienia starych technologii na nowe –
bezzapachowe. Prosimy jedynie o cierpliwość i wyrozumiałość.
Pytania i uwagi:
Pan Jan Kieruj – sołtys wsi Dziembowo – Czy rozmawiał Pan z innymi firmami w sprawie
skupu bydła z terenu naszej gminy?
Odp. Pan Przemysław Andryszak - V-ce Prezes Zarządu „Farmutil H.S.” S.A. Tak. Od 10
czerwca 2007 r. samochody specjalistyczne z Dębna będą skupywać bydło, które wywożone
będzie do Łukowa.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie
głosu Wójta Gminy Kaczory.
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
q

Podziękował Panu P. Andryszakowi za przybycie i życzył powodzenia w
podejmowaniu dalszych działań. „Liczę, że terminy wyznaczone przez wojewodę
zostaną zachowane i nieprzyjemne zapachy wkrótce znikną”. Poinformował ponadto,
że wpływy z podatków od firmy Farmutil HS regulowane są na bieżąco.
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q

q

q

W minionym okresie zajmowałem się przygotowaniem materiałów sesyjnych tj. m.in.
zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego, w budżecie czy też zmianami
inwestycyjnymi. Spotykałem się z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie
wstępnego omówienia projektów organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008. Podczas
tych spotkań podjęliśmy decyzję o przeniesieniu stołówki przy szkole w Kaczorach do
nowego budynku szkoły. Dotychczasowy budynek stołówki nie spełniał wymogów
sanitarnych i unijnych. Zaplanowaliśmy także remonty przedszkoli oraz placów
zabaw. Myślę, że w najbliższym czasie podejmiemy także decyzję w sprawie
zagospodarowania w/w budynku stołówki, starej szkoły i tzw. „pawilonu”.
Wziąłem udział w wyjeździe na Ukrainę zorganizowanym przez firmę WOKISS.
Samorząd ukraiński chciałby przybliżyć się do samorządu polskiego w celu
nawiązania kontaktów oraz zdobycia wiedzy nt. organizacji życia tutejszych ludzi.
Zwiedziłem wiele ciekawych miejsc i zauważyłem, że na Ukrainie żyje się ludziom
bardzo ciężko. Polska wyraźnie odskoczyła rozwojem gospodarczym od Ukrainy.
Myślę, że na najbliższej sesji wspólnie podejmiemy decyzję nt. korekt w planach
inwestycyjnych na rok 2007. Wiąże się to z brakiem środków unijnych. Inwestycje
zaplanowane na rok 2007 będziemy starali się realizować. Będę toczył rozmowy z
sołtysami w celu ustalenia, które inwestycje dróg są najważniejsze. Przygotowujemy
ponadto dokumentację na drogę w Prawomyślu i dwie drogi w Rzadkowie.

Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jeziorki – obszar wschodni.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/36/2007 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Jeziorki – obszar wschodni (uchwała wraz z mapką stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 5/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Zelgniewo – rejon drogi do Piły.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/37/2007 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zelgniewo – rejon drogi do Piły (uchwała wraz z mapką stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu).
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ad. pkt 6/
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Śmiłowo – rejon ulicy Górnej.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/38/2007 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Śmiłowo – rejon ulicy Górnej (uchwała wraz z mapką stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Pana Mieczysława Karpińskiego –
projektanta planu.
Pan Mieczysław Karpiński omówił szczegółowo i przedstawił graficznie na mapie plan
przestrzennego zagospodarowania wsi Śmiłowo.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie w pierwszej kolejności załączników do w/w
uchwały:
a) Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał treść załącznika nr
2 tzn. stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Śmiłowo z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory (załącznik nr
2 do uchwały).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym stwierdziła jednogłośnie zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
b) Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał treść załącznika nr 3
tzn. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych
(załącznik nr 3 do uchwały).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w rozstrzygnięcie zgodnie z
treścią załącznika nr 3 do uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/39/2007 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo (uchwała wraz z
załącznikami stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.

ad. pkt 8/
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 VI/40/2007 w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory.

Pytania i uwagi :
Pan Henryk Kalka – Zaproponował, by wspólnie z Panem Nadleśniczym i Panem Wójtem
zorganizować wyjazd krajobrazowy do miejsc ekologicznych wymienionych w uchwale.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/41/2007 w
sprawie ustalenia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory (uchwała stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 10/
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przejęcia
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/42/2007 w
sprawie przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (uchwała stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 11/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu Poznań.
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Pytania i uwagi : nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/43/2007 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań (uchwała stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 13/
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia
środków trwałych położonych w Kaczorach będących własnością Gminy Nakło n/Notecią.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VI/44/2007 w
sprawie nabycia środków trwałych położonych w Kaczorach będących własnością Gminy
Nakło n/Notecią (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 14/
Pan Ryszard Gonczaronek - Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach przedstawił
informacje na temat ładu i bezpieczeństwa publicznego w gminie Kaczory za 2006 r.
(informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi:
Pan Andrzej Szymczak – sołtys wsi Kaczory zwrócił komendantowi uwagę na
użytkowników tzw. kładów – motocykli czterokołowych, które stwarzają duże
niebezpieczeństwo na drogach.

Ad. pkt 15/ Zapytania i wolne wnioski.
Pani Joanna Stachowiak – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i
Budżetu przedstawiła pismo Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej
nt. wzrostu zachorowalności mieszkańców powiatu pilskiego i gminy Kaczory (pismo
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Pan Andrzej Szymczak – sołtys wsi Kaczory powiedział m.in.:
v Kiedy w drugim kwartale będzie wywóz urządzeń elektronicznych, mechanicznych?
v Mieszkaniec ul. Rzadkowskiej zgłosił, że na początku w/w ulicy na dwóch drzewach
są niebezpieczne suche gałęzie zagrażające życiu.
v Część mieszkańców ul. Chodzieskiej i Rzadkowskiej zgłosiła dokuczliwy hałas
dobiegający w godzinach nocnych z wytwórni papieru toaletowego w Kaczorach.
Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący powiedział m.in.: Myślałem, że zadam pytanie
Radnemu Rady Powiatu p. M. Martence jednak kolejny raz nie dotrwał do końca sesji do
punktu poświęconego zapytaniom i wolnym wnioskom.
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Pan Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej opowiedział dwa zdarzenia, które
dowodzą, że wbrew temu, co przedstawiają media reakcja ratownictwa medycznego oraz
straży jest błyskawiczna. Pochwalił i podziękował za ten fakt w/w służbom.
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący wyraził niezadowolenie przeciwko:
• wnioskowi dotyczącemu przesunięcia godziny sesji z 1200 na godziny popołudniowe,
• powtarzaniu tych samych postulatów przez radnych na sesjach,
• danym nt. zachorowalności na terenie naszej gminy,
• nieznajomości przez radnych planów rozwoju, z których wynika, które drogi będą
remontowane w poszczególnych latach.
Życzył kolegom radnym wszystkiego dobrego z okazji dnia samorządowca.
Pani Joanna Stachowiak – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i
Budżetu powiedziała m.in.: Demokracja polega na tym, że możemy zabierać głos i zgłaszać
wnioski. Mieszkańcy naszej gminy mają do tego prawo. Większość wniosków jesteśmy w
stanie zrealizować. Nie żądam od razu odpowiedzi na zgłoszone wnioski, lecz chcę, aby
zostały one przemyślane na posiedzeniach komisji. Wyniki zaś badań nt. zachorowalności
przedstawiłam, jednak nie oceniłam ich ani nie szukałam winnych. Trzeba zadać sobie
pytanie co zrobić by było lepiej?
Pani Hanna Okupniak – członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu powiedziała
m.in.:
Czy Pan Wójt popiera to co p. E. Górka powiedział nt. wniosku trzydziestu mieszkańców
Śmiłowa?
Odp. Pan Wójt Brunon Wolski – Nie będę się w tej sprawie wypowiadał czy popieram czy
nie.
Pan Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że „rolą radnego jest
praca, branie na siebie pewnych obowiązków i przedsięwzięć, a nie zbieranie i rzucanie
kwiatków wójtowi”.
Pani Hanna Okupniak – członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu powiedziała
m.in.: Wniosek w sprawie remontu dróg przedłożyłam. Jednak inicjatywa nie wyszła ode
mnie. Postąpiłam zgodnie z art. 23, z którego wynika, że moim zadaniem jest zgłaszanie
postulatów mieszkańców.

ad. pkt 16/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy:
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
Wójt odpowiedział na wnioski zgłaszane na posiedzeniach komisji.
ad. wniosków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Właścicielem w/w budynku nie jest Starostwo Powiatowe, lecz osoba prywatna.
Wysłaliśmy do niej pismo, aby zabezpieczyła budynek oraz powiadomiliśmy
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. Jeszcze w tym roku na pewno zostanie zakończona droga na ul. Równopolskiej.
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3. Jest potrzeba odmalowania przystanków autobusowych na terenie naszej gminy.
Będziemy to zadanie realizować wspólnie z sołtysami poszczególnych wsi. W
niektórych miejscowościach przystanki są bardziej zadbane w innych niestety gorzej.
Apeluję o dbanie o przystanki autobusowe.
4. Wniosek w sprawie wykoszenia trawy wzdłuż dróg powiatowych jest petycją do
Radnego Rady Powiatu. Przekazujemy pisma, petycje do Starostwa jednak żadnego
odzewu z ich strony nie ma. Myślę, że zaprosimy na sesję Pana Starostę i
porozmawiamy nt. dróg powiatowych.
ad. wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu oraz Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
1. Mamy wieloletni plan inwestycyjny, plan rozwoju lokalnego, w którym Śmiłowo też
jest ujęte. W/w droga będzie zrobiona jednak jeszcze nie teraz.
2. Wniosek prześlemy do pogotowia energetycznego w Pile.
3. Na temat dróg powiatowych już się wcześniej wypowiadałem. Sprawa dzieci
czekających na ulicy na autobus została też wcześniej uzgodniona z panią dyrektor
szkoły.
4. W sprawie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli też się już
wypowiedziałem i odpowiedź podtrzymuje. Może w przyszłym roku, kiedy będziemy
opracowywać regulamin dla nauczycieli pomyślimy o dodatku.
ad. pozostałych wniosków
1. W sprawie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu w dniu 26.04.2007 r. przez panią W. Krotoszyńską informuję, że
odpowiedziałem na nie wcześniej. W razie potrzeby wykonamy wspomniane remonty.
2. Myślę, że na przyszłej sesji jeszcze raz na mapie wskażemy drogi leśne, którymi
możemy się poruszać. Rozmowy z panem Nadleśniczym będziemy nadal prowadzić,
także w sprawie drobnych inwestycji.
3. Temat zachorowalności na terenie powiatu pilskiego był bardzo nagłośniony przed
wyborami do sejmu i senatu. Odbyła się w tej sprawie narada w Starostwie
Powiatowym burmistrzów i wójtów. Postawiłem podczas spotkania wówczas pytanie czy dane, którymi się posługują są wiarygodne? Nie potrafiono mi na to pytanie
odpowiedzieć. Nie jest to jednak najważniejsze. Najważniejsze jest to, co jest
przyczyną takiego złego stanu. Myślę, że będzie trzeba wystąpić z pismem do Starosty
z takim właśnie zapytaniem.
4. Kiedy dokładnie będzie znowu wywóz urządzeń elektronicznych nie potrafię
dokładnie powiedzieć? Na pewno będzie zorganizowany. Powiadomimy przez
sołtysów, ogłoszenia o dokładnym ich terminie. Suche gałęzie drzew na ul.
Rzadkowskiej zostaną usunięte.
5. Z okazji dnia samorządu terytorialnego dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się
do rozwoju gminy, poprawy warunków życia mieszkańców tj. sołtysom, radom
sołeckim, radnym, dyrektorom szkół i przedszkoli, pracownikom urzędu, zakładów
budżetowych i jednostek budżetowych, strażakom. W tym dniu wójt wyróżnił
sołtysów wsi Prawomyśl, Zelgniewo, Kaczory kadencji 2002-2006 wręczając
statuetki. Podziękował także sołtysowi wsi Krzewina p. Leonowi Kozera za
długoletnie sołtysowanie (30 lat).
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Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji i udzielenie
odpowiedzi na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji.

ad. pkt 17/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy
Kaczory zakończył o godz. 1450 VI sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Agnieszka Perlińska
(podinspektor ds. kadr i obsługi rady)

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal
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