P R O T O K Ó Ł nr 12/2012
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 16 marca 2012 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Sołtysi – wg listy obecności.
Kierownik Przychodni Lekarskiej w Kaczorach – dr Wiesława Krotoszyńska.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.

Radni nieobecni: Jarosław Goldberg, Joanna Stachowiak.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwunastej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan
Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12 oo 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 jedenastej sesji z dnia 29 grudnia 2011
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 w/w protokołu. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez
poprawek.
Porządek XII sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie.
– Przewodniczących Komisji oraz sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej za rok 2011,
– Wójta Gminy.
4. Informacja Kierownika Przychodni Lekarskiej w Kaczorach nt. świadczonych usług
zdrowotnych dla mieszkańców gminy.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez organ
będący jednostką samorządu terytorialnego.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
9. Podjęcie uchwały w sprawie środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – teren po przetwórni owoców
i warzyw.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
gminy na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy:
a) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
b) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu,
c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
d) Komisji Rewizyjnej,
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16. 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 wprowadziła zmian w porządku XII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny Stefan Kowal – Poinformował o nieobecności zaproszonej Pani Danuty Radowieckiej
Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału w Pile na XII sesji Rady Gminy
Kaczory.
Radny Radosław Górka – Poprosił Wójta o odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji.
Odniósł się do pogrzebu Pana Edwarda Górki – ojca, radnego Rady Gminy Kaczory.
Podziękował Dziekanowi z Kaczor za miłe słowa i zarzucił władzom gminy Kaczory brak
oficjalnej mowy pożegnalnej podczas w/w ceremonii. Radny wyraził swoje „ zniesmaczenie”
z powodu braku udziału gminnej orkiestry dętej podczas pogrzebu.
Radny Dariusz Krupa – Zarzucił radnemu R. Górce, że zgłasza wnioski dotyczące
przedszkola w Śmiłowie, a nigdy nie był w tym przedszkolu. Poinformował, że odbył
spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej oraz Dyrektorem Publicznego Przedszkola
w Śmiłowie i stwierdził m.in. następujące fakty:
- wszystkie rynny w przedszkolu są naprawione,
- jest zrobione odprowadzenie wody,
- na oknach są uszczelki,
- konieczne jest ocieplenie ściany od strony kuchni.
Radny R. Górka – Stwierdził, że konieczna jest nowa elewacja budynku przedszkola
w Śmiłowie, a ocieplenia wymaga cały budynek, a nie tylko jedna ściana.
Wyraził żal, że sesje rady gminy odbywają się zbyt rzadko.
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ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
a) Radny Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Poinformował, że
Komisja Rewizyjna w ostatnim czasie odbyła jedno wspólne posiedzenie, podczas
którego omawiano sprawy dotyczące programu XII sesji. Radny po krótce omówił
poszczególne projekty uchwał. Wspomniał m.in. o:
 planowanej kwocie 200 tys. zł na wsparcie inwestycji drogowych – chodników
realizowanych przez powiat na terenie naszej gminy tj. w Dziembowie,
Krzewinie, Brodnej, Byszewicach i Kaczorach przy ul. Chodzieskiej oraz
Dworcowej;
 kwocie 2,5 tys. zł na izby wytrzeźwień;
 otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Pile dotacji w kwocie 2 tys. zł na
imprezy kulturalne;
 nie wyodrębnianiu z budżetu środków stanowiących fundusz sołecki;
 przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów po przetwórni owoców i warzyw, które obecnie
uniemożliwiają usługi oraz handel.
Przewodniczący omówił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok
(sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).

b) Radny Kazimierz Załachowski – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu: Na posiedzeniu Komisji omawiano sprawy związane z porządkiem
dzisiejszej sesji:
 większością głosów postanowiono nie wyodrębniać z budżetu środków
stanowiących fundusz sołecki;
 były uwagi do realizowanych przez powiat inwestycji na terenie naszej gminy;
 bez uwag przyjęto pkt 12 porządku sesji;
 przygotowano plan pracy Komisji na 2012 rok;
 na gminy narzuca się odpowiedni obowiązek opieki nad bezpańskimi psami,
kotami w schroniskach, a zapomina się o ważniejszych sprawach np. opiece
nad ludźmi;
Przewodniczący wnioskował, aby Policja zwróciła uwagę i bardziej intensywnie
zajęła się psami biegającymi po terenie naszej gminy, o udrożnienie przepustów przy
drodze powiatowej Kaczory – Chodzież i w kierunku Krzewina – Dziembowo,
o dokończenie budowy chodnika w Zelgniewie. Zgłosił wniosek w sprawie zmiany
wyglądu dworca PKP w Kaczorach i Dziembówku, które psują wizerunek gminy
Kaczory.

c) Wójt Gminy Kaczory mgr Brunon Wolski: Podkreślił, że na liczne wnioski
zgłaszane na komisjach do powiatu powinni odpowiadać radni powiatowi tj. Pan Marian
Martenka i Hanna Gapińska, którzy od jakiegoś czasu są nieobecni na sesjach Rady Gminy.
Poprosił o ich zdyscyplinowanie.
Począwszy od stycznia odbywały się w poszczególnych miejscowościach zebrania
sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy z terenu gminy Kaczory są bardzo
dobrze odbierani przez mieszkańców, myślę, że również przez większość Rady Gminy
Kaczory i nas wszystkich tu obecnych. Wójt Gminy serdecznie podziękował strażakom za ich
pracę na rzecz mieszkańców gminy Kaczory. Poinformował, że na dzisiejszym zebraniu
Zarządu Gminnego ZOSP RP zostanie wybrany m.in. nowy prezes Zarządu. Ponadto
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w związku ze śmiercią Pana Piotra Zachariasza wybrano nowego prezesa OSP w Kaczorach,
którym został Pan Jan Twardowski, mieszkaniec Dziembówka.
Odbyło się także posiedzenie i zjazd powiatowych jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, gdzie omówiono współpracę poszczególnych jednostek z jednostką państwową
OSP. Jeśli chodzi o jednostki z terenu gminy Kaczory, to znów były one wysoko oceniane. Za
tą pozytywną promocję gminy Kaczory na zewnątrz jeszcze raz strażakom dziękuję.
Nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Posterunku Policji w Kaczorach. Pan
Piotr Jankowski został przeniesiony do jednostki w Ujściu, a jego stanowisko przejął
wieloletni funkcjonariusz policji w Kaczorach, Pan Adam Stępniewski.
Uczestniczyłem w zebraniu podsumowującym miniony rok w Powiatowej Komendzie
Policji w Pile. Jednostka z Kaczor była wysoko oceniona i miała jedne z lepszych wyników,
jeśli chodzi o teren z powiatu pilskiego, czego odzwierciedleniem jest coraz mniejsza liczba
zdarzeń przestępczych na terenie naszej gminy.
Na szczeblu powiatowym odbyło się podsumowanie działalności Powiatowego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Pile. Zarząd Zrzeszenia przyznał wysoką
ocenę organizacjom z naszej gminy, co dobrze świadczy o naszych działaczach.
Podczas tegorocznej uroczystości nadania tytułu „Lidera Sukcesu za rok 2011”
wyróżnienie otrzymało dwóch działaczy z terenu naszej gminy: Pan Florian Kledzik –
komendant gminny OSP w Kaczorach oraz pan Tomasz Łapacz – prezes Klubu Sportowego
LZS „Dziembowo Noteć”. Osoby te z pewnością zapracowały na to wyjątkowe wyróżnienie.
Wójt poinformował, że prowadzi rozmowy z ENEA, negocjuje warunki w sprawie
uzupełnienia punktów świetlnych na terenie całej naszej gminy. Ostateczne uzgodnienia
zostaną ustalone podczas spotkania, które odbędzie się 29 marca. Wówczas zwrócę się do
Rady Gminy Kaczory o akceptację ustalonych rozwiązań.
Prowadzimy ponadto rozmowy z firmą Asta-Net w sprawie podłączenia „kablówki”
na terenie naszej gminy. Usługa będzie zawierała cały pakiet: telewizję, internet i telefon.
Prawdopodobnie w pierwszej kolejności zostaną podłączone Kaczory. Prace i rozmowy
z mieszkańcami już wkrótce rozpoczną się również w Śmiłowie. W następnej kolejności
zostaną podłączone pozostałe miejscowości. Realizacja tego zadania odbędzie się bez udziału
środków z budżetu gminy. Odpłatność za korzystanie z usługi nie będzie wysoka. W sprawie
przebiegu dalszych rozmów z firmą Asta-Net będę na bieżąco Państwa informował.
Przygotowaliśmy mieszkania do sprzedaży w Morzewie, a w najbliższym czasie
będziemy również przygotowywać mieszkania w Zelgniewie. Jeśli chodzi o Morzewo,
chciałbym sprzedać wszystkie mieszkania w tzw. „nauczycielówce”, ponieważ budynek ten
obciąża budżet gminy.
Ogłosiliśmy przetargi na realizację kanalizacji w Śmiłowie na ul. Górnej. Prace już
praktycznie zostały zakończone. Realizacja tej inwestycji trwała dość długo, ponieważ nie
mogliśmy dojść do porozumienia z jednym właścicielem nieruchomości.
Jeśli chodzi o wymianę podłogi w sali gimnastycznej w Kaczorach, to
zastanawialiśmy się czy remontować pół podłogi (część zniszczoną) czy całą. Remont tylko
części podłogi nie wymagałby ogłoszenia przetargu. Uznaliśmy jednak, że nie ma sensu
remontować połowy, bo za jakiś czas może ulec zniszczeniu pozostała część i będzie trzeba
remontować ponownie. Dlatego ogłosiliśmy przetarg na remont całej podłogi, którego
rozstrzygnięcie odbędzie się w poniedziałek.
Przygotowujemy dokumentację do ogłoszenia kolejnych przetargów na realizację
inwestycji drogowych w Jeziorkach, Śmiłowie i na osiedlu Przylesie w Kaczorach.
Jednocześnie prowadzimy rozmowy z ENEA w sprawie oświetlenia osiedla Przylesie
w Kaczorach. Oświetlenie i budowę wszystkich ulic na w/w osiedlu planujemy zakończyć
w przeciągu dwóch, trzech lat. W dalszej kolejności przystąpimy do sprzedaży działek po
prawej stronie drogi do Rzadkowa.
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Chciałbym również poruszyć sprawę remontów Wiejskich Domów Kultury
w Morzewie i Zelgniewie. Obecnie ponowiliśmy wnioski. Jak podpiszemy umowę to
przystąpimy do realizacji w/w zadania. Jeśli chodzi o większe zadania dotyczące Jeziorek,
Dziembowa i Śmiłowa to informuję, że wnioski na te cele zostaną również złożone.
Oczywiście najbardziej będzie nam zależało na pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
dotyczącego budowy Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach. Jeśli pozostałe wnioski
zostaną również przyjęte, to będziemy się bardzo cieszyć. Środki w budżecie na te cele mamy
także zabezpieczone. Ta sprawa trochę się „ślimaczy”, ale nie z winy Urzędu Gminy,
a dlatego, że Urząd Marszałkowski dopiero 16 marca ogłosił nabór na wnioski.
Na koniec, Wójt Gminy poinformował, że w tym roku na terenie naszej gminy odbędą
się dożynki gminno-powiatowe. Zgodnie z kolejnością zostaną one zorganizowane
w Rzadkowie.
W tym momencie salę obrad opuścił radny Jan Schur pomniejszając ilość członków Rady
biorących udział w posiedzeniu do 12 osób.

ad. pkt 4/
Pani Wiesława Krotoszyńska - Kierownik Przychodni Lekarskiej w Kaczorach przedstawiła
informację dotyczącą działalności leczniczej Przychodni Lekarskiej w Kaczorach (informacja
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi:
Radny K. Załachowski – Podziękował Pani Doktor za starania poczynione w celu
utrzymania poradni ginekologicznej dla kobiet w Kaczorach.
Poprosił o informację w sprawie refundacji leków oraz dostępności do specjalistów na terenie
gminy Kaczory.
Odp. Pani W. Krotoszyńska – Ustawa refundacyjna z mojego punktu widzenia była nie
przygotowana. W Wielkopolsce nie protestowaliśmy. Nie używaliśmy słynnych pieczątek
„refundacja do decyzji NFZ”. Od 2 stycznia 2012 r. w Przychodni Lekarskiej w Kaczorach na
bieżąco drukowaliśmy listę leków refundowanych. Protesty lekarzy były sprzeciwem wobec
sposobowi działania i traktowania pacjentów przez NFZ oraz odpowiedzialności materialnej
lekarzy za błędy i nie przygotowanie NFZ. Idea ustawy refundacyjnej jednak była słuszna.
Likwiduje sytuacje, w których jedne apteki były bardziej dofinansowywane a inne mniej.
W ostatnim czasie lista leków refundowanych została wzbogacona o pozycje bardzo istotne.
Od stycznia 2012 r. 50% poradni specjalistycznych wszystkich kierunków nie
otrzymało kontraktów z NFZ. Państwo Polskie zaczyna przyzwyczajać pacjentów do
myślenia o płaceniu za usługi np. stomatologiczne, ginekologiczne. Sprawdzono, że ponad
70% kobiet ciężarnych leczy się prywatnie i godzi się z faktem, że za wszystko płaci.
W związku z powyższym ucina się te specjalizacje, o które nikt nie walczy i się nie kłóci.
Zanim przywrócono w naszej gminie poradnię rehabilitacyjną dokładnie sprawdzono
wszystkie warunki. Ponadto jest tendencja do centralizacji usług np. podmiotom
wielogabinetowym nie ucina się kontraktów. Prowadzi się także politykę ratowania szpitali
przed upadłością.
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Radny R. Górka – Czy ktoś z Urzędu Gminy lub członków Komisji ZOKiS kontaktował się
z Panią w sprawie propozycji przygotowania wniosku o dofinansowanie remontu przychodni
ze środków unijnych. Jakiego rzędu kwot dotyczą najpilniejsze inwestycje?
Odp. Pani W. Krotoszyńska – Pan Wójt wie o naszych problemach od 2008 r. głównie
z „sanepidem”, o ich wymogach i oczekiwaniach. Ostateczny termin wykonania remontów to
2016 r. Inwestycji wymaga wszystko tj. podłogi, instalacja elektryczna, ogrzewanie, wymiana
okien.
Pani doktor nadmieniła, że są obawy o dalsze funkcjonowanie przychodni na
najbliższe lata, ponieważ w tej chwili żaden lekarz na poziomie podstawowej opieki
zdrowotnej nie chce w niej pracować. Warto pomyśleć o odpowiednim systemie zachęty.
Przewodniczący Rady podziękował Pani W. Krotoszyńskiej za przedstawienie informacji
i udzielenie odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi.

ad. pkt 5/
Pani Zdzisława Kępczyńska Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Kaczorach – przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (sprawozdanie stanowi załącznik nr
4 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

ad. pkt 6/
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu na 2012 rok.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XII/76/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

ad. pkt 7/
Radna A. Wienke Wiceprzewodnicząca – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.
Pytania i uwagi:
Radny Marek Radke – Poruszył temat podniesienia wskaźnika bezpieczeństwa na odcinku
sąsiadującym ze szkołą w Kaczorach. Przedstawił wniosek w sprawie zainstalowania
sygnalizacji świetlnej na wspomnianym odcinku. Zapytał czy zostało wyznaczone miejsce na
sygnalizację świetlną i uzgodnione z wykonawcą, właścicielem projektu? Poinformował
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o wstępnej akceptacji budowy w/w sygnalizacji Wójta Gminy Kaczory w rozmowach
z Zarządem Powiatu w Pile.
Poprosił o dopisanie wykonania sygnalizacji świetlnej na odcinku sąsiadującym ze szkołą
w Kaczorach do projektu przedstawianej uchwały o pomocy finansowej. Radny podkreślił, że
bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze i uznał, że skoro Rada Gminy wyraża wolę
dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych powinna także wymagać
(żądać) realizacji w/w sygnalizacji świetlnej.
Wójt Gminy Kaczory – B. Wolski - Poinformował, że w sprawie budowy sygnalizacji
świetlnej w Kaczorach przy ul. Chodzieskiej wypowiedział się pozytywnie, lecz nie
powiedział, że gmina będzie uczestniczyć w jej budowie. W/w sygnalizacja ma powstać przy
drodze powiatowej i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Martenka powinien pilnować
w/w tematu. Pan M. Martenka w tej sprawie może zrobić bardzo dużo. Gmina jest w stanie
dofinansować budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie 200 tys. zł. Nie wiem
czy jeśli do projektu zostanie dopisana realizacja w/w sygnalizacji, gmina będzie w stanie
wykonać zadanie. Wykonanie sygnalizacji jest bardzo kosztowne. Do w/w uchwały chciałoby
się dopisać wiele, lecz pamiętajmy, że to jest tylko kwota 200 tys. zł. W/w projekt uchwały
jest kartą przetargową do dalszych rozmów, działań w sprawie dofinansowania powiatu
i w związku z tym proponowałbym pozostawić przedstawiony projekt bez zmian. Być może
uda się zrealizować więcej po otrzymaniu kosztorysów.
Radny S. Kowal – Cieszę się z inwestycji drogi powiatowej, lecz zastanawiam się, dlaczego
powiat mając środki zewnętrzne nie zaprojektował budowy chodników, do których teraz
gminy muszą dofinansowywać 50% środków własnych.
Radny R. Górka – Dlaczego gmina nie brała udziału przy projektowaniu i pilnowaniu
projektu w/w drogi powiatowej? Bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie powinno się
żałować pieniędzy na sygnalizację w Kaczorach. Poprosił o dopisanie i przegłosowanie
wykonania sygnalizacji świetlnej na odcinku sąsiadującym ze szkołą w Kaczorach do
projektu przedstawianej uchwały o pomocy finansowej.
Radny K. Załachowski – Na temat w/w inwestycji drogi powiatowej dyskutowaliśmy od lat.
W okresie projektowania prosiliśmy o wgląd do w/w dokumentacji, niestety bezskutecznie.
Nie mogliśmy, zatem wnieść uwag. W tej sprawie było wiele próśb pisemnych i ustnych.
Radny Jan Kieruj – W sołectwie Dziembowo od lat nie ma chodników. Dzieci do szkoły
chodzą ulicą. Nie ma zatoczki do autobusu. O zaledwie 150 m chodnika powiat prosimy od
dawna. Co z bezpieczeństwem dzieci w Dziembowie?
Radny Z. Zdanowicz – Przypomniał także o niedokończonym chodniku przy drodze
powiatowej w Zelgniewie.
Radny H. Kalka – Zaproponował pozostawienie projektu w niezmienionej postaci.
Stwierdził, że skoro w/w projekt uchwały stanowi tylko zabezpieczenie kwoty to
w porozumieniu należy określić szczegółowy zakres wykonania. Podkreślił, że brak chodnika
w Byszewicach także stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
W wyniku dalszych dyskusji i głosowania, rada gminy w obecności 12 radnych większością
głosów (1 gł. przeciw, 1 gł. wstrzymujący) postanowiła przygotować stanowisko, wniosek
w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej w Kaczorach przy ul. Chodzieskiej do
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
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Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(9 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 3 – głosy wstrzymujące) uchwałę Nr XII/77/2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi pilskiemu (uchwała stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

ad. pkt 8/
Radny R. Grzelak Wiceprzewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Piła.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XII/78/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła (uchwała stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/
Radna A. Wienke Wiceprzewodnicząca – odczytała projekt uchwały w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki.
Pytania i uwagi:
Radny S. Kowal – Wzorem lat ubiegłych jest propozycja nie wyodrębniania z budżetu gminy
środków stanowiących fundusz sołecki ze względu na rozdrobnienie funduszu i niższe środki
dla małych sołectw.
Radny M. Radke – Podkreślił, że prosi się o przegłosowanie uchwały, podczas kiedy nie ma
opinii sołtysów w tej sprawie i nie ma ich zgody na nie wyodrębnianie w budżecie środków
stanowiących fundusz sołecki. Sołtysi w ubiegłym roku się zmienili i być może mają nowe
spojrzenie w tej sprawie.
Radny R. Górka – Uznał, że skoro sołtysi otrzymują różne dofinansowania do imprez
kulturalnych (z wyjątkiem Kaczor) należałoby to uregulować prawnie i poszczególnym
sołtysom przyznać z góry określone kwoty pieniężne przez Radę Gminy. Sytuacja byłaby
bardziej przejrzysta dla sołtysów gdyby wiedzieli ile w danym roku mogą otrzymać środków
pieniężnych.
Radny Z. Zdanowicz – Poinformował, że sołtysi Brodnej i Zelgniewa są przeciwni
tworzenia w/w funduszu sołeckiego, ponieważ gdyby on istniał nie byłoby ich stać na
imprezy kulturalne, jakie często organizują i otrzymują dofinansowanie z budżetu gminy.
Radny H. Kalka – Po wyodrębnieniu, fundusz sołecki nadal pozostanie elementem budżetu
gminy, wszelkie sprawy księgowe z nim związane musiałby prowadzić pracownik gminy.
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Radni J. Kieruj, A. Wienke – Byli przeciwni tworzeniu w/w funduszu podkreślając, że małe
sołectwa dużo by na nim straciły. Radna A. Wienke dodała, że fundusz nie może być
przeznaczany na imprezy kulturalne lecz remonty, usuwanie skutków klęsk itp.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XII/79/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 10/
Radny R. Grzelak Wiceprzewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kaczory w 2012 roku.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XII/80/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2012 roku (uchwała wraz
z załącznikiem stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 11/
Radna A. Wienke Wiceprzewodnicząca – odczytała projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kaczory – teren po przetwórni owoców i warzyw.
Pytania i uwagi:
Radny R. Górka – Wstrzymam się od głosu w przypadku tej uchwały, ponieważ
przystępując do sporządzenia tego planu dopuszcza się handel w tym miejscu np. budowę
marketu. Z punktu widzenia mieszkańców jest to dobre (wzmożona konkurencja), lecz
z punktu widzenia małych przedsiębiorców jest to „rzucaniem przeciwności”, „robieniem pod
górkę”. Ponadto Radny zarzucił, że w gminie Kaczory nie ma wizji na przekształcanie
prywatnych działek na gminne w celu dalszej ich sprzedaży pod inwestycje.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(11 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 1 – głos wstrzymujący) uchwałę Nr XII/81/2012
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kaczory – teren po przetwórni owoców i warzyw (uchwała wraz
z załącznikiem stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 12/
Radny R. Grzelak Wiceprzewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminy na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach.
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Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XII/82/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminy
na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach (uchwała
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 13/
a) Radna M. Śliwińska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przedstawiła plan pracy Komisji na 2012 r.
Radna A. Wienke - Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XII/83/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
b) Radny Z. Zdanowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu odczytał plan pracy Komisji na 2012 r.
Radny R. Grzelak – Wiceprzewodniczący odczytała projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XII/84/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu).
c) Radny K. Załachowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu przedstawił plan pracy Komisji na 2012 r.
Radna A. Wienke - Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XII/85/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
d) Radny H. Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy
Komisji na 2012 r.
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Radny R. Grzelak – Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XII/86/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (uchwała wraz
z załącznikiem stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 14/
Radny K. Załachowski – W imieniu mieszkańców tzw. Osiedla Pilskiego w Kaczorach
poprosił, aby firma Altvater zwróciła zabrane pojemniki na makulaturę, szkło i plastik.
Radny R. Górka – Wnioskował o możliwość podłączenia się do nowo budowanej kanalizacji
w Śmiłowie przy ul. Górnej Pana Koca mieszkańca Śmiłowa. W/w obecnie tłoczy ścieki
własnymi pompami na Osiedle Leśne.
Zapytał czy został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który
ogłosił konkurs na budowę kanalizacji (możliwość dofinansowania do 70%) oraz poruszył
sprawę dopuszczenia się mobingu na pracownicy Urzędu. Pytał o karę w sytuacji, gdy
uprawomocni się wyrok Sądu w tej sprawie?

ad. pkt 15 / Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski poinformował, że wnioski dotyczące dróg powiatowych zostaną
przesłane do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. Odpowiedział na zgłoszone wnioski na
posiedzeniach komisji:
Ad. wniosku Radnej M. Śliwińskiej w sprawie wykonania przyłącza kanalizacyjnego
w Byszewicach do rodziny Fiszer, Kaczmarek i Jasińskich.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W najbliższym czasie w tej sprawie będę rozmawiał, aby
umożliwić w/w rodzinom możliwość podłączenia.
Ad. wniosku Radnego M. Radki w sprawie konkretnego terminu naprawienia drogi na ulicy
Dziembowskiej.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W/w droga w jednej części jest utrzymana w dobrym stanie.
Pozostała część jest do całkowitego odbudowania. Będzie to przewidziane przy budowie drogi
na ul. Gajowej aby odciążyć i rozbić ruch na ul. Pilskiej.
Ad wniosków Radnego Z. Zdanowicza:
 Czy w tym roku jest planowany remont Przychodni Lekarskiej w Kaczorach?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Potrzeby Przychodni Lekarskiej w Kaczorach są mi
znane. To, co ustaliliśmy do wykonania zgodnie z ustawą będziemy po kolei
realizować. Najważniejsze sprawy omówimy z Panią doktor osobiście.
 Kiedy zapali się lampa przed Wiejskim Domem Kultury w Brodnej?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W tej sprawie są prowadzone rozmowy z ENEĄ.
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 Wnioskuję o postawienie znaku „Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” na
skrzyżowaniu Śmiłowo – Brodna (od strony boiska sportowego do pana Siody).
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W/w znak zostanie ustawiony odwrotnie.
 Na kiedy zaplanowane są zebrania wiejskie?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Wójt nie będzie zarządzał zebrań wiejskich. Sołtys,
jeśli chce ma także prawo je zwołać.
 Kiedy zostanie skończony chodnik w Zelgniewie?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Jest to chodnik przy drodze powiatowej.
 Na kiedy zaplanowana jest przebudowa drogi od drogi powiatowej do pana Puchały
i droga zwana brukiem („Aleja lipowa”)?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Drogi gminne w poszczególnych miejscowościach
są robione stopniowo. Pamiętamy o w/w drogach. Być może w 2013 r. będzie
wykonana jedna z nich, a druga za dwa lata.
Ad. wniosku Radnego D. Krupy w sprawie terminu przystąpienia do przetargu na
wykonanie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Obecnie przygotowujemy wniosek o dofinansowanie
wykonania w/w świetlicy a w następnej kolejności, jeśli wszystko będzie w porządku
przystąpimy do przygotowania przetargu.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na wnioski z dzisiejszej sesji:
Ad. wniosku Radnego K. Załachowskiego – Obecnie wszyscy mieszkańcy są wyposażeni
w specjalne worki na szkło, plastik, papier i powinni w/w śmieci segregować. Na prośbę
sołtysów ustawiono w/w pojemniki przy domach kultury jednak nie chcielibyśmy tego
nadużywać i stawiać je w miejscach naprawdę koniecznych.
Ad. wniosku Radnego R. Górki – Poinformował, że sprawa kanalizacji Pana Koca ze
Śmiłowa jest załatwiona. Ponadto w/w ma możliwość grawitacyjnego podłączenia się do
nowo budowanej kanalizacji przy ul. Górnej.
W sprawie mobingu Wójt się nie wypowiedział. Poinformował, że jest to dla niego sprawa
bardzo trudna i być może w tym temacie przygotuje pisemną informację, którą przekaże do
odczytania.

ad pkt 16 / Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1520 XII sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Paulina Banasik

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory

Podinspektor

Stefan Kowal
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