P R O T O K Ó Ł nr 28/2010
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 26 lutego 2010 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: Edward Górka.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan
Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12oo
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 14 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 siódmej sesji z dnia
29 grudnia 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 XXVIII 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 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu.
10. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kaczorach nt. bezpieczeństwa
publicznego w gminie Kaczory.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wnosi na wniosek Wójta o poszerzenie w/w
porządku sesji o dodatkowy punkt:
3a) Sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W/w sprawozdanie było omawiane na posiedzeniach Komisji.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę w porządku XXVIII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny Zbigniew Zdanowicz – W imieniu własnym oraz mieszkańców wsi Zelgniewo
i Brodnej dziękuję firmie Pana Henryka Kalki za pracę przy odśnieżaniu dróg gminnych
podczas tegorocznej zimy. Dziękuje także za pomoc przy odblokowaniu drogi powiatowej na
specjalną prośbę mieszkańców wsi Brodnej.

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

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w ostatnim czasie odbyła jedno wspólne
posiedzenie z Komisją Rewizyjną, na którym m.in. przekazano informację Dyrektora
GZEASziP w Kaczorach nt. średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stanowiskach awansu zawodowego w placówkach oświatowych z terenu naszej gminy.
Informacja zostanie także przedstawiona na dzisiejszej sesji. Ponadto została przedstawiona
informacja nt. sprzedaży mienia komunalnego w 2009 r. tj. sprzedaży gruntów rolnych,
działek budowlanych, lokali i budynków komunalnych. W 2009 roku sprzedano dwie działki
budowlane na ul. Osiedle Przylesie w Kaczorach, dwa lokale mieszkalne w Dziembowie
i Brodnej, trzynaście działek rolnych o łącznej powierzchni ponad szesnaście hektarów.
Działki rolne stanowiły łąki położone głównie w Dziembowie i Krzewinie. W 2009 roku
sprzedano bardzo mało mienia komunalnego ze względu na niski popyt i zapewne kryzys
gospodarczy panujący w kraju.
Komisja opracowała także plan pracy na 2010 r. Zostanie on przedstawiony w dalszej
części posiedzenia. Ponadto zaopiniowano materiały na sesję. Zmiany w budżecie wynikały
ze wzrostu kwoty subwencji oświatowej, dotacji na dożywianie dzieci i dotacji otrzymanej
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z Powiatu Pilskiego na wspólne prowadzenie imprez kulturalnych w 2010 r. Komisje,
wzorem roku ubiegłego opowiedziały się za nie wyodrębnianiem w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Wnioski z Komisji - Radny Ryszard Golla poprosił o zgłoszenie do Powiatowego Zarządu
Dróg w Pile przegląd, lustrację dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Liczne dziury
powstałe po okresie zimowym utrudniają poruszanie się w/w drogami. Pytał także o to czy
zostały podjęte ustalenia na spotkaniu Wójtów w sprawie oświetlenia ulicznego, remontów
i utrzymania? Radny Ryszard Grzelak poprosił o przyspieszenie procedury wytyczenia
działek budowlanych we wsi Dziembówko m.in. przy torach. Ponadto radni pytają, w jakim
terminie odbędą się zebrania wiejskie?

b) Radny Kazimierz Załachowski przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu:
W ostatnim okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie KZOKiS oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu, podczas którego omawiano materiały
sesyjne. Podobnie jak poprzednie Komisje opracowaliśmy plany pracy na 2010 r.,
omawialiśmy sprawozdanie nt. średnich wynagrodzeń nauczycieli w placówkach
oświatowych z terenu naszej gminy. Pozytywnie zaopiniowaliśmy zmiany w budżecie na
2010 r. przedstawione szczegółowo przez skarbnika gminy oraz uchwałę w sprawie nie
wyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wnioski z Komisji – Radna Roma Gapińska pytała, „Na jakim etapie jest realizacja
inwestycji drogi powiatowej Byszki-Ruda? Czy jest możliwy wgląd do dokumentacji w celu
ustalenia dokładnego przebiegu w/w drogi, głównie na odcinku w miejscowości Dziembówko
oraz Byszewice.
Wójt Gminy Kaczory – mgr Brunon Wolski:
W ostatnim czasie odbyło się wiele spotkań gospodarczych oraz towarzyskich.
Uczestniczyłem m.in. w podsumowaniu pracy Posterunku Policji w Kaczorach oraz Policji
w całym Powiecie Pilskim. Działalność naszego posterunku na terenie gminy Kaczory wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Stefanem Kowalem oceniliśmy pozytywnie.
Pocieszający jest fakt, ze z roku na rok zwiększa się wskaźnik wykrywalności zdarzeń,
których liczba się zmniejsza. Zapewne jest to efekt pracy wieloletniej. Wszyscy staramy się
wychowywać mieszkańców naszej gminy. Dbają o to policjanci, sołtysi, rady i sami
mieszkańcy. W/w współpraca daje wymierne efekty. Podczas spotkania podsumowującego
pracę policji w powiecie okazało się, że Posterunek Policji w Kaczorach znajduje się na
trzecim miejscu w powiecie pod względem ogólnej oceny. Dziękuję Panu Piotrowi
Jankowskiemu Kierownikowi Posterunku Policji w Kaczorach oraz wszystkim jego
funkcjonariuszom za dotychczasową działalność.
Uczestniczyłem także w spotkaniu z prezesami klubów sportowych i Rady Gminnej
LZS. Dyskutowaliśmy na temat ich funkcjonowania w 2010 r., nt. rozgrywek, porządku i ładu
na stadionach oraz podziału środków finansowych.
Ponadto spotkałem się z przedstawicielami Telekomunikacji Polskiej S.A. z Poznania
w sprawie wykupu od nich pomieszczeń zajmowanych i dzierżawionych przez Urząd Gminy
(parter, piwnica i budynki gospodarcze od podwórza). Chciałbym poprosić Radę
o upoważnienie do podpisania deklaracji z TP S.A. oraz prowadzenia dalszych negocjacji
w sprawie wykupu. Ogólny koszt pomieszczeń został wyceniony przez biegłego na kwotę 240
tys. zł, z którą można się dokładnie zapoznać w biurze nr 6 u Pani Marii Stodolskiej.
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Spotkałem się też z Radą Nadzorczą i Zarządem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”, ponieważ zaistniała sytuacja, że decyzją Ministra zostały uchylone decyzje
komunalizacyjne z przed lat. Wówczas Wojewoda przekazał pewne grunty gminie. Chodzi
o plac przy Ośrodku Zdrowia, „Agronomówce” i parking. Będę prowadził rozmowy, aby w/w
grunty wróciły do gminy. Ewentualne propozycje i rozstrzygnięcia przekażę Radzie.
W dniu 5 lutego 2010 r. odbyło się oddanie do użytku obiektu sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Dziembowie. Na terenie naszej gminy powstał kolejny piękny obiekt
sportowy.
Chciałbym podziękować w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy firmie Pana
Henryka Kalki za odśnieżanie dróg gminnych podczas tegorocznej zimy. Działania ze strony
jego pracowników były podejmowane od razu, abyśmy bezpiecznie mogli się przemieszczać.
Były skargi, telefony jednak nie było ich dużo. Mieszańcy rozumieli, że podczas zamieci nie
można być jednocześnie w kilku miejscach. Zawsze w pierwszej kolejności odśnieżaliśmy
miejsca najbardziej niebezpieczne, później po kolei pozostałe drogi. Dziękuję, zatem
mieszkańcom za ich zrozumienie i postawę podczas tegorocznej zimy.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji. Poprosił o przegłosowanie
upoważnienia dla Wójta Gminy Kaczory w sprawie podpisania deklaracji z TP S.A. oraz
prowadzenia dalszych negocjacji odnośnie wykupu pomieszczeń gospodarczych od
Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu zajmowanych przez Urząd Gminy tj.
parter, piwnica i budynki gospodarcze od podwórza.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzieliła w/w
upoważnienia.

ad. pkt 3a/
Pani Zdzisława Kępczyńska Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Kaczorach – Na podstawie dziennika ustaw numer 213 z dnia
16 grudnia 2009 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010
r. przygotowaliśmy sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty
różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
W tym momencie, na posiedzenie, na salę obrad przybył radny Jarosław Goldberg. Aktualna
ilość radnych biorących udział w posiedzeniu – 14.
Płace (pobory) nauczycieli w 2009 r. zmieniały się dwukrotnie i dlatego kwota bazowa
określona przez Ministra stanowi dwie kwoty tj. za okres od stycznia do sierpnia – 2.178 zł
oraz za okres od września do grudnia – 2.287 zł. Nauczyciele w swojej karierze zawodowej
przechodzą przez kolejne stopnie awansu zawodowego tj. stażysta, który otrzymuje 100%
kwoty bazowej, nauczyciel kontraktowy (111%), mianowany (144%) i dyplomowany
(184%). Minimalne roczne wydatki (w skali gminy), jakie powinny być poniesione na
wynagrodzenia wynoszą: stażysta – 61.955,88 zł, nauczyciel kontraktowy – 522.248,37 zł,
nauczyciel mianowany – 1.016.495,65 zł, dyplomowany 1.944.722,05 zł. Faktycznie
poniesione wydatki roczne w naszej gminie na wynagrodzenia kształtują się następująco:
stażysta – 50.268,22 zł, nauczyciel kontraktowy – 528.365,81 zł, nauczyciel mianowany –
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1.137.004,21 zł, dyplomowany 1.998.978,02 zł. Zatem różnica w pierwszym przypadku
wynosi minus 11.687,66 zł. Nauczyciel stażysta nie może mieć żadnych dodatków
w odróżnieniu od pozostałych i należy wypłacić mu dodatek uzupełniający. W/w dodatek
wypłaciliśmy w dniu 27 stycznia 2010 r. sześciu nauczycielom. W kolejnych przypadkach
różnica była na plus i wynosiła kolejno: 6.117,44 zł, 120.508,56 zł, 54.255,97 zł. W/w
sprawozdanie zbiorcze zostało także przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
dyrektorom szkół i przedszkoli, związkom zawodowym i przewodniczącemu rady gminy.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła do
wiadomości w/w sprawozdanie (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVIII/160/2010 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 nie
wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVIII/161/2010 w sprawie
nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Pani A.Wienke – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odczytała plan
pracy Komisji na 2010 r.
Pan S. Kowal - przewodniczący odczytał uchwałę Rady Gminy Kaczory w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVIII/162/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 7/
Pan H. Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 r., a następnie omówił plan pracy Komisji na
2010 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVIII/163/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (uchwała
wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

ad. pkt 8/
Radny Jarosław Goldberg – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Praworządności i Budżetu odczytał plan pracy Komisji na 2010 r.

Gospodarczego,

Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVIII/164/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/
Radny K. Załachowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
przedstawił plan pracy na 2010 r.
Przewodniczący Rady Stefan Kowal odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVIII/165/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu).
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ad. pkt 10/
Pan Piotr Jankowski – Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach przedstawił informację
nt. bezpieczeństwa publicznego w gminie Kaczory (informacja stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu).
Pan Piotr Jankowski poinformował ponadto, że pomimo srogiej, tegorocznej zimy na terenie
gminy Kaczory nie odnotowano dużego wzrostu wypadków i kolizji. Podziękował firmie
Pana H. Kalki odśnieżającej drogi za dbałość o miejsca najbardziej newralgiczne, gdzie
zagrożenie kolizji było największe.
Komendant podziękował Wójtowi Gminy Kaczory Panu Brunonowi Wolskiemu,
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Irenie Radka oraz Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach Pani Krystynie Adamczyk za wsparcie, wspólnie
podejmowane działania i pomoc w 2009 roku. Podziękował także swoim funkcjonariuszom
za dotychczasowa działalność oraz radnym, sołtysom i wszystkim mieszkańcom za cenne
spostrzeżenia i wskazówki przy realizacji działań.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 9/ Zapytania i wolne wnioski.
Sołtys wsi Dziembówko Adam Karkut – W Dziembowie na początku wsi (odcinek poniżej
poczty) popsuła się kanalizacja. Oblodzone wycieki ze studzienki, stanowią zagrożenie dla
poruszających pojazdów. Ponadto proszę o interwencję w sprawie ogromnej (50-cio
metrowej) kałuży przy przedszkolu w Dziembówku, która nie ma odp ływu.

ad. pkt 10/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji
w dniu 25.02.2010 r.:
ad. wniosków Radnego Ryszarda Golli:
–
–

Wniosek dotyczący dróg powiatowych zostanie przesłany do Powiatowego
Zarządu Dróg w Pile.
Na spotkaniu w sprawie oświetlenia nie podjęto żadnych ustaleń. Uważam, że
każda gmina jest specyficzna i ma własne problemy i dlatego w w/w zakresie
należy rozmawiać indywidualnie z zakładem energetycznym. Rozmowy
indywidualne prowadzę i myślę, że niebawem dojdzie do podpisania
porozumienia zadawalającego obie strony.

ad. wniosku Radnego Ryszarda Grzelaka – Procedury uchwalania planu niestety trwają
długo i trudno jest wymóc na urbanistach szybszy termin. Myślę, że w I połowie roku plan
zostanie uchwalony nie tylko dla wsi Dziembówko ale także wsi Jeziorki.
ad wniosku radnej Joanny Stachowiak w sprawie wycieczki na koncert „Skaldów” –
W ostatnim okresie odbyło się szkolenie z zakresu ochrony środowiska, nie wycieczka,
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w którym uczestniczyli m.in. pracownicy Urzędu, jednostek organizacyjnych i inne
pojedyncze osoby którym zaproponowano wyjazd.
ad. wniosków sołtysa wsi Dziembówko – Uważam, że budowa drogi powiatowej Byszki –
Ruda problem kałuży rozwiąże. Kanalizacja na początku wsi była już naprawiana.
Sprawdzimy ją ponownie i podejmiemy stosowne działania.
Radny Ryszard Grzelak – Droga powiatowa Byszki - Ruda prawdopodobnie ma być
robiona w trzech etapach. Odcinek Byszki-Dziembówko ma być robiony na końcu, dopiero
w 2012 roku i droga ma przebiegać przez wieś.
Radna Roma Gapińska – Uważam, że jeśli w/w droga będzie przebiegać przez wieś będzie
ogromny ruch i duże niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

ad. pkt 11/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 13 30 XXVIII sesję Rady Gminy Kaczory
Przewodniczy ł:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska

Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Kowal Stefan
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