P R O T O K Ó Ł nr 26/2009
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 13 listopada 2009 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
6) Sołtysi – wg listy obecności.

Radni nieobecni: Joanna Stachowiak, Kazimierz Załachowski.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej 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.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał – listy obecności radnych oraz pozostałych osób stanowią załączniki nr 1-2 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z dwudziestej piątej sesji z dnia
14 października 2009 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 XXVI 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 2009r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków
transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania
i efektywności modernizacji drogi.
10. Informacja nt. działalności Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczeniem
wody i odprowadzaniem ścieków.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
14. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku
sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku XXVI sesji.

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

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
a) Radna Aleksandra Wienke przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska:

KRiOŚ w ostatnim czasie odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną.
Tematem posiedzenia była działalność Izb Rolniczych oraz zaopiniowanie materiałów na
sesję. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele Izb Rolniczych z terenu naszej
gminy. Przybył Pan Paweł Matuszak z Dziembowa, który przedstawił działalność Izby w
2009 r.
Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej liczy 17 delegatów (po dwóch
z każdej gminy i 1 z Piły). Przewodniczącym jest Pan Piotr Maj. W 2009 r. Rada zajmowała
się sprawami rolników m.in.:
Ø ubezpieczeniem upraw w rolnictwie, ponieważ weszły w życie przepisy
nakazujące rolnikom ubezpieczenie, co najmniej 50% swoich upraw,
Ø stawianiem elektrowni wiatrowych na terenie powiatu pilskiego - Do rolników
zgłasza się coraz więcej firm, w celu udostępnienia terenu pod budowę
wiatraków. Budzi to wielkie kontrowersje gdyż firmy proponują różne warunki
dzierżawy, czasami w małym stopniu korzystne dla wydzierżawiającego. Izba
wynajęła radcę prawnego, który wskazał pułapki, na jakie powinni zwrócić
uwagę rolnicy przy podpisywaniu umów.
Ø uchwaliła wniosek o zwrócenie się do Zarządu WIR, aby wystąpił o zmianę
prawa w zakresie produkcji prądu tak, aby dać możliwość produkcji prądu na
potrzeby własne,
Ø prowadziła rozmowy w sprawie powstania centrum rolniczego na terenie
powiatu pilskiego, aby wszystkie instytucje zajmujące się sprawami rolniczymi
znajdowały się w jednym budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego
49 b w Pile.
Izby Rolnicze mają charakter doradczy i opiniotwórczy.
Omawialiśmy także materiały sesyjne. Zmiany w budżecie związane były głównie
z otrzymanymi dotacjami na cele społeczne i zwrotem podatku akcyzowego za paliwo.
Niestety nie otrzymaliśmy całej w/w kwoty podatku. Zaproponowaliśmy wyższe stawki
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podatku od środków transportowych (o 50 zł) z uwagi na to, że w/w podatek w ostatnich
latach nie był zmieniany. W sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. oraz
wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania i efektywności modernizacji drogi, Komisje
nie wniosły żadnych zastrzeżeń i uwag. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi przedstawił
Pan H. Kalka. Komisje nie znalazły uchybień w pracy pracowników Urzędu Gminy.
W sprawie zmiany taryf za wodę i ścieki po dyskusji zaproponowaliśmy następujące stawki:
o za wodę - 1,90 zł netto
o za ścieki - 2,40 zł netto.
Wnioski z Komisji:
Radny Ryszard Grzelak:
- Prośba o usunięcie lub zaślepienie zewnętrznych kranów przy budynkach
komunalnych w Dziembówku.
- Prośba o ponowną interwencję - Na ostatniej sesji radny prosił o postawienie znaku
podporządkowania wzdłuż drogi powiatowej z Dziembowa do Dziembówka. W/w
wniosek został przesłany do Starostwa Powiatowego. Pomimo otrzymanej pozytywnej
odpowiedzi znaku nie ma.
Radny Henryk Kalka – Pyta, kiedy będą budowane drogi osiedlowe w Kaczorach na
Osiedlu Przylesie – po prawej stronie w kierunku od ul. Równopolskiej.

b) Radny Jarosław Goldberg przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu:
KRGPiB odbyła jedno wspólne posiedzenie wraz z Komisją Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu, podczas którego omawiano sprawy dotyczące porządku dzisiejszej sesji.
Skarbnik gminy zapoznała nas z przesunięciami w budżecie spowodowanymi
otrzymanymi dotacjami. Pozytywnie zaopiniowano podwyżkę podatku od środków
transportowych o 50 zł i roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
(dotyczy klubów sportowych LZS). Nie mieliśmy uwag w sprawie celowości realizacji
zadania i złożenia wniosku na modernizację dróg oraz uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. Po zapoznaniu się ze
skargą p. St. Grabińskiego nie dostrzegliśmy uchybień w pracy pracowników urzędu.
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach przekonał nas, iż
niezbędne są podwyżki stawek za wodę i ścieki, aby ZUWIK mógł prawidłowo
funkcjonować bez dodatkowych dotacji z budżetu gminy.
Zostałem wczoraj zaproszony przez Panią Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Kaczorach na przekazanie prezentu. Pan Henryk Stokłosa przekazał dla naszego
gimnazjum tablicę interaktywną wraz z programami edukacyjnymi (z geografii, biologii)
wartą kilka tysięcy złotych. Serdecznie dziękuję Panu H. Stokłosie za tak cenny prezent
dydaktyczny.
Wnioski z Komisji:
Rada Joanna Stachowiak – Czy znany jest termin wywozu eternitu oraz śmieci
wielkogabarytowych?
Radna Roma Gapińska – Naprawić kratkę ściekową przed torami kolejowymi w Kaczorach.
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Radny Kazimierz Załachowski – Wyrównać i naprawić wyryte pobocze wzdłuż drogi
powiatowej z Kaczor do Piły tj. na zakręcie przed Żabostowem po prawej stronie, przed
tunelem (na wysokości barierek) i przed Piłą od strony lasu.
Wójt Gminy Kaczory – mgr Brunon Wolski:
Od ostatniej sesji, na terenie gminy Kaczory wiele się wydarzyło:
Ø W dniu 16 października 2009 r. uczestniczyliśmy w bardzo podniosłej uroczystości
związanej z nadaniem imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Kaczorach. Na temat w/w
uroczystości słyszałem bardzo dużo pochlebnych wypowiedzi. Wszyscy mówili
o niej w samych superlatywach. Gratuluję Pani Grażynie Miler Dyrektor tak udanej
uroczystości przygotowanej na bardzo wysokim poziomie.
Ø W dniu 7 listopada 2009 r. delegacje z Urzędu Gminy, zakładów pracy złożyły kwiaty
pod pomnikiem ofiar „Gór Morzewskich” oraz uczestniczyły w „Apelu Poległych”
przygotowanym przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Morzewie.
Ø W dniu 11 listopada 2009 r. obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Piękną
akademię przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowie wraz
z orkiestrą gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach oraz zespołem
„Sonata”. Niestety zawiodła publiczność. Uważam, że wypadałoby brać udział w w/w
uroczystości i prosiłbym o obecność w latach kolejnych, aby dowartościować
wszystkich, którzy zaangażowali się w jej przygotowanie. O uroczystości zostali
powiadomieni wszyscy sołtysi poprzez obwieszczenia.
Ø W dniu 9 listopada 2009 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę urodzin Pana Kazimierza
Rybaka - „101 lat”. Obecni byli kierownicy Urzędu Gminy, Przewodniczący Rady
Gminy oraz przewodniczący poszczególnych Komisji. Podczas spotkania w imieniu
wszystkich mieszkańców życzyliśmy solenizantowi wielu lat zdrowia.
Ø Dobiega końca remont Szkoły Podstawowej w Dziembowie. Niebawem nastąpi
otwarcie kolejnego pięknego obiektu szkoły. Ponadto pragnę poinformować, że
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach zostało zauważone na szczeblu kuratorium
i wraz z Gimnazjum Publicznym w Rosku znajdą się na jej portalu internetowym.
Warto przeznaczać środki na oświatę i myślę, że dalej będziemy prowadzili politykę
w tym kierunku.
Ø Do 15 listopada 2009 r. Wójt Gminy ma obowiązek przygotować Radzie Gminy
projekt budżetu na 2010 r. Z w/w projektem będzie można się zapoznać w Urzędzie
Gminy i przedyskutować na posiedzeniach Komisji. Niestety budżet roku 2010 nie
jest rewelacyjny. Dochody są dużo niższe, głównie wpływy z tytułu udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych (około 1 mln zł). Widoczny jest kryzys
gospodarczy. W budżecie proponuję dalszą budowę dróg gminnych (przynajmniej
zrobienie najgorszych dróg w każdej miejscowości), remonty domów kultury,
dokończenie rozpoczętych inwestycji. W sprawie budżetu będziemy jeszcze
rozmawiać. Najważniejsze jest, aby zadowolić mieszkańców i spełnić złożone im
obietnice.
Ø Otrzymałem informację, że można zgłaszać kandydatów do konkursu „Lider Sukcesu”
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pile. W 2008 r. zgłosiliśmy kandydata,
zakład, który ze względu na swoją działalność zasłużył na w/w statuetkę. Niestety
inne względy zadecydowały, że nasz kandydat jej nie otrzymał. W związku
z powyższym proponuję w 2009 r. w ramach protestu nikogo nie zgłaszać. Chyba, że
radni mają inne propozycje.
Ø Został przyprowadzony nowy samochód strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dziembowie. Strażacy są bardzo zadowoleni i dziękują za nowy samochód.
Kolejnym etapem będzie zakup dużego wozu strażackiego dla OSP Kaczory. Nie jest
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to zakup pilny jednak będziemy musieli o nim pamiętać i mieć na uwadze. Ponadto
pragnę poinformować, że został wybrany nowy prezes Zarządu Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych, którym został Pan Piotr Zachariasz z Kaczor.
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Pan Stefan Kowal dodał, że Starosta Pilski już kolejny
raz zakwestionował kandydata zgłoszonego przez gminę Kaczory do konkursu „Lider
Sukcesu”. Dwa lata temu była podobna sytuacja.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVI/148/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVI/149/2009 w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków
transportowych (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 6/
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rocznego
programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVI/150/2009 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami (uchwała wraz z załącznikiem
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

5

ad. pkt 7/
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaczorach
Pan Stanisław Mizerkiewicz odczytał Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 r.
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2010 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVI/151/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. (uchwała wraz z załącznikiem
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Pan Henryk Kalka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Mieszkaniec gminy Kaczory, Pan Stanisław Grabiński zamieszkały w Brodnej, jako
pełnomocnik swojego syna, złożył zażalenie na sposób działania pracowników Urzędu
Gminy Kaczory. Pan H. Kalka odczytał w/w zażalenie (zażalenie stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu). Wojewoda Wielkopolski zgodnie z kompetencjami przekazał w/w
zażalenie do rozpatrzenia Radzie Gminy Kaczory. Przewodniczący Rady także zgodnie ze
swoimi kompetencjami przekazał zażalenie (skargę) do Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej. W związku z powyższym członkowie Komisji Rewizyjnej spotkali się na
posiedzeniu w dniu 22 października 2009 r., na którym obecni byli pracownicy urz ędu tj. Pani
Gizela Durecka (sekretarz gminy), Pan Kazimierz Pluciak (inspektor) , Pani Agnieszka
Kopydłowska (inspektor).
Posiedzenie składało się z dwóch części. W pierwszej, zostały przedstawione
wyjaśnienia Wójta Gminy Kaczory dotyczące skargi Pana S. Grabińskiego na działalność
Wójta – nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Urzędu:
Pan St. Grabiński pismem z dnia 27 maja 2009 r. poinformował Urząd Gminy
Kaczory, że w wyniku robót sąsiada Pana Feliksa Gniota jezioro jego stało się
bezodpływowe. Po uzyskaniu w/w informacji pracownicy Urzędu: Pan K. Pluciak i Pan
Henryk Dębicki dokonali w dniu 2 czerwca 2009 r. wizji lokalnej przedmiotowego jeziora,
położonego w Brodnej. W wizji lokalnej brał udział Pan Feliks Gniot i Pan St. Grabiński.
Stwierdzono, że jezioro p. St. Grabińskiego nie ma odpływu, ponieważ rów
odpływowy jest przepłycony. Zainteresowani doszli do porozumienia i polubownego
załatwienia sprawy. Pan Feliks Gniot oświadczył, że w najbliższym czasie dokona
pogłębienia rowu stwarzając swobodny odpływ wody. Odpowiedź pisemna została wysłana
do Pana St. Grabińskiego w dniu 2 czerwca 2009 r.
Pismem z dnia 3 lipca 2009 r. i 3 sierpnia 2009 r. Pan St. Grabiński ponownie
poinformował Urząd Gminy, że jego jezioro nie posiada odpływu. W związku z tym
pracownicy UG dokonali ponownie wizji lokalnej w dniu 7 sierpnia 2009 r. W obecności
zainteresowanych stwierdzono, że jezioro p. St. Grabińskiego posiada odpływ. W/w nie
wnosił uwag.
W dniu 27 sierpnia 2009 r. p. St. Grabiński złożył kolejne pismo dot. odpływu z jego
jeziora w Brodnej. Ponowna wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników Urzędu
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Gminy w dniu 2 września 2009 r. w obecności zainteresowanego (P. Grabińskiego)
potwierdziła, że jest odpływ z jeziora p. St. Grabińskiego.
Pismem nr 6215/22/09 z dnia 7 września 2009 r. p. St. Grabiński został
poinformowany o w/w ustaleniach. Ponadto poinformowano, że prowadzenie robót
budowlanych bez zawiadomienia właściwego organu jest samowolą budowlaną i podlega
przepisom karnym.
Druga część posiedzenia miała charakter wyjazdowy. Po zapoznaniu się z w/w
wyjaśnieniami i udzieleniu odpowiedzi na zgłoszone pytania radnych dokonaliśmy wizji
lokalnej przedmiotowego jeziora, podczas którego stwierdzono że:
Ø na jeziorze Pana Grabińskiego jest zamontowana zastawka piętrząca na odpływie
jeziora,
Ø jest wykonany rów opaskowy omijający jezioro,
Ø jezioro Pana Grabińskiego posiada odpływ (stary odpływ jest zasypany, istnieje nowy
odpływ jeziora),
Ø lustro wody jest poniżej wykonanej zastawki.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga Pana Grabińskiego jest bezzasadna
i w przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile.
Uważam, że problem, który zaistniał ma charakter nieporozumień pomiędzy sąsiadami
a w moim odczuciu rola Wójta jest bezprzedmiotowa. Nie widzę potrzeby angażowania
Wójta w w/w sprawę i wnioskuję o uznanie skargi za bezzasadną.
Pytania i uwagi:
Pan Stanisław Grabiński - Reprezentuję interesy syna, któremu przekazałem gospodarstwo
rolne. O tym, że odpływ z jeziora został zasypany dwukrotnie zwracałem się do Urzędu
Gminy w Kaczorach bezpośrednio do Wójta Gminy. Do dnia dzisiejszego na żadne z w/w
pism nie otrzymałem odpowiedzi. Poświadczenie przez Pana Kazimierza Pluciaka, że jest
odpływ z jeziora jest nieprawdą i fałszowaniem dokumentów. W dniu, w którym był u mnie
Pan K. Pluciak nie został sporządzony żaden protokół, nigdzie nie ma mojego podpisu. Na
dzień dzisiejszy mam opinię Starostwa Powiatowego w Pile z dnia 5 listopada 2009 r. gdzie
jednoznacznie określono, że w chwili obecnej odpływ wody z jeziora jest niemożliwy,
ponieważ został zasypany przez p. Feliksa Gniota. Uważam, że jeżeli ktoś mówi, że odpływ
z jeziora jest - mówi nieprawdę. Do tej pory odpływu z jeziora nie ma. Na moje bezskuteczne
prośby kierowane do Wójta o interwencję, o wydanie nakazu, nie otrzymałem żadnej
pomocy. Jedynie ktoś przyjeżdżał z gminy i nakazywał p. Gniotowi rozkopanie rowu w dwa
tygodnie. W związku z powyższym skierowałem sprawę do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Pile. Otrzymałem odpowiedz, że gmina ma 30 dni na załatwienie sprawy.
Poniosłem koszty związane z wypompowaniem wody z jeziora. Odpływu nadal nie ma a jutro
mija trzydziestodniowy termin załatwienia sprawy. Postanowienie SKO w Pile uznało moje
zażalenie za zasadne i wyznaczyło organowi pierwszej instancji trzydziestodniowy termin
załatwienia sprawy licząc od daty otrzymania niniejszego pisma. W postanowieniu SKO
napisano, że dotychczasowe postępowanie sprawia wrażenie jakby organ nie wiedział jak
zakończyć interwencję, a do działań gminy należy w/w konflikty rozstrzygać na miejscu.
Próbowałem polubownie w/w konflikt rozstrzygnąć z p. F. Gniotem bez angażowania Wójta,
sądów jednak bezskutecznie. Nie będę do końca życia pompami wypompowywał wody
z jeziora.
Radny H. Kalka – Powtórzę jeszcze raz, co stwierdziła Komisja:
Ø na jeziorze Pana Grabińskiego jest zamontowana zastawka piętrząca na odpływie
jeziora,
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Ø jest wykonany rów opaskowy omijający jezioro,
Ø jezioro Pana Grabińskiego posiada odpływ (stary odpływ jest zasypany, istnieje nowy
odpływ jeziora),
Ø lustro wody jest poniżej wykonanej zastawki.
Stan wody w jeziorze jest tak niski, że bez względu na to czy rów by był czy też nie woda
i tak i tak by nie odpływała. Zasypanie rowu i wybudowanie zastawki jest samowolą
budowlaną, którą wyjaśni Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile.
Pan S. Grabiński – Faktycznie poziom wody w jeziorze jest o pół metra niższy. Jest tak
dlatego, że wypompowuje ścieki które wpuścił mi Pan Henryk Stokłosa do jeziora i pompy
chodziły przez cały rok. Obecnie nie stać mnie na dalsze wypompowywanie, ale woda
powinna z jeziora odchodzić samoczynnie. Byłoby tak gdyby nie zasypany rów przez Pana
F. Gniota.
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Pan Stefan Kowal odczytał projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
uchwałę Nr XXVI/152/2009 („za” – 11 głosów, „przeciwnych” – nie było,
„wstrzymujących” – 2 głosy) w sprawie rozpatrzenia skargi - uchwała stanowi załącznik nr
8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

ad. pkt 9/
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania i efektywności modernizacji drogi.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVI/153/2009 w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania i efektywności
modernizacji drogi (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 10,11/
Pan Jerzy Skwirowski Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach
szczegółowo przedstawił informację nt. działalności Zakładu Usług Wodnych
i Kanalizacyjnych w Kaczorach (informacja stanowi załączniki nr 10 do niniejszego
protokołu).
Pytania i uwagi:
Radny Zbigniew Zdanowicz – Ile zarabia konserwator w ZUWiK w Kaczorach?
Odp. J. Skwirowski - W granicach od 1500 zł do 2500 zł.
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Radny Jan Kieruj – Na terenie gospodarstwa rolnego Pana Jana Radki z Dziembowa stoi
hydrant. Mieszkańcy pytają czy jest on zaplombowany?
Odp. J. Skwirowski – W/w sprawa jest bardzo trudna, ponieważ hydrantów nie można
plombować. Muszą one być ogólno dostępne, aby w razie pożaru można było z nich
skorzystać. Jeśli wybudowalibyśmy studzienkę wraz z wodomierzem przed granicą posesji
pojawiłby się problem z płukaniem sieci i dostępem do hydrantu w czasie pożaru. Pomimo
tego jednak w/w problem będziemy musieli rozwiązać.
Radny Ryszard Golla - W ostatnim czasie była brudna woda w Morzewie. Czy problem
brudnej wody został już rozwiązany?
Odp. J. Skwirowski – Mamy duże straty wody przy uzdatnianiu na hydroforniach
w Morzewie, Dziembowie i Zelgniewie (do 40% wody wydobywanej ze studni). Aby na tym
zaoszczędzić przerobiliśmy instalację odpowietrzającą. Wprowadziliśmy odpowietrzanie
automatyczne (odpowietrzanie załącza elektromagnez i trwa to parę minut a woda się
odpowietrza bez zbędnych strat). Niestety wprowadzone odpowietrzenie początkowo nie
funkcjonowało prawidłowo, ponieważ nie mieliśmy dopracowanego czasu odpowietrzania.
Obecnie system już sprawdziliśmy i w/w problem jest rozwiązany.
Dyrektor ZUWiK J. Skwirowski – Ponadto informuję, że z dniem dzisiejszym zostały
zaślepione zewnętrzne krany przy budynkach komunalnych w Dziembówku.
Odp. Radny R. Grzelak – Dziękuję za błyskawiczne załatwienie sprawy i proszę o podobne
podejście do problemu kontroli hydrantu Pana J. Radki.
Radny Stefan Kowal – Ile sprzedajemy wody każdego roku?
Odp. J. Skwirowski – W granicach od 280 tys. do 300 tys. metrów sześciennych.
Radny Ryszard Golla – Nie jestem za wprowadzeniem drastycznych podwyżek w 2009 r.
W 2008 r., gdy podnosiliśmy stawki za wodę i ścieki od razu zaznaczyliśmy, że kolejne
podwyżki w latach następnych nie będą duże. My jako radni musimy dbać o ZUWiK ale
także o dobro naszych mieszkańców. Na posiedzeniach Komisji Pan dyrektor ZUWIK
powiedział, że podwyżka stawek na 2009 r. zostanie głównie przeznaczona na energie, płace,
usługi, naprawy sprzętu, odprawę itp.
Radny Stefan Kowal – Obowiązkiem gminy jest dostarczanie wody dla mieszkańców.
Znając precyzyjność określania budżetu przez Dyrektora ZUWiK należy domniemywać
i wręcz mieć pewność, że przygotowana kalkulacja kosztów jest prawidłowa. Musimy jednak
mieć świadomość, że gdy ustalimy stawki zbyt niskie będziemy musieli udzielić dotacji dla
ZUWiK.
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczeniem wody i odprowadzaniem ścieków
(stawki: za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wysokości netto - 1,90 zł
i za ścieki wprowadzone do kolektorów kanalizacji sanitarnej w wysokości netto 2,40 zł).
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Pytania i uwagi:
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczeniem wody i odprowadzaniem
ścieków (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 12/ Zapytania i wolne wnioski.
Radny H. Kalka – W związku z tym, iż na dzisiejszej sesji poruszono sprawę zgłaszania
kandydatów do konkursu” Lider sukcesu”, chciałbym podzielić się z Państwem pewną
uwagą.
Otrzymałem zaproszenie od Starosty Pilskiego Pana Tomasza Bugajskiego celem
wręczenia statuetki „lidera przedsiębiorczości”. Kiedy pojechałem odebrać w/w statuetkę
okazało się, że nie zostałem uhonorowany? Nie zmartwiłem się, że nie otrzymałem statuetki,
ponieważ wcale o nią nie zabiegałem. Moją kandydaturę zgłosił Wójt Gminy Kaczory.
W tym miejscu pragnę podziękować Panu Brunonowi Wolskiemu oraz Przewodniczącemu
Rady Gminy Panu Stefanowi Kowalowi, że dostrzegli moją działalność i docenili pracę
wniesioną w rozwój gminy Kaczory. Dziękuję, że zgłosili moją kandydaturę do konkursu
„Lider Sukcesu”. Statuetka Pana Starosty nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Podziwiając
„postępy pracy i dobrą organizację” Starostwa Powiatowego w Pile przy remoncie chodnika
w Kaczorach na ul. Dworcowej, proponuję wszystkim odpowiedzialnym za to wręczyć w/w
statuetkę przedsiębiorczości.

ad. pkt 13/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy Kaczory:
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji
w dniu 12 listopada 2009 r.:
- Dyrektor ZUWiK poinformował, że krany w Dziembówku zostały z dniem
wczorajszym zaślepione i uniemożliwiono z nich pobieranie wody.
- Wnioski dotyczące dróg powiatowych zgłosimy do Starostwa Powiatowego w Pile.
- W sprawie dróg na ul. Osiedle Przylesie informuje, że w 2010 r. planujemy zlecić
przygotowanie dokumentacji, a w latach następnych powoli rozpoczniemy ich
budowę.
- W sprawie terminu wywozu eternitu informuję, że wszystkie osoby, które jeszcze się
nie zgłosiły do urzędu proszę o kontakt z Panią Marią Stodolską inspektor ds.
gospodarki nieruchomościami. Z tego co wiem jest już organizowany transport.
- Wywóz śmieci wielkogabarytowych nastąpi dopiero wiosną przyszłego roku.

ad. pkt 12/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy
Kaczory zakończył o godz. 14 35 XXVI sesję Rady Gminy Kaczory
Protokółowała:

Przewodniczył:
Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Agnieszka Kopydłowska

Inspektor

Kowal Stefan
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