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pROTOK6N,nrl7t2lt2
z sesjiRady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 26 patdziernika2}l2 r.
w GminnymOSrodkuKultury w Kaczorach
W obradach
uczestniczvli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

W6jt GminyKaczory- BrunonWolski.
SekretarzGminy - GizelaDurecka.
SkarbnikGminy- AgnieszkaGrabarska.
RadniRadyPowiatu- HannaGapiiska, Marian Martenka.
RadniRadyGminy- wg listy obecnodci.
Sohysi- wg listy obecno3ci.

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy orcz zal<tadowpmcy _ wg listy
obecnoSci.
8) Mieszkaicy gminy.

ad. pkt 1/ Sprawy porz4dkowe.
^ ^obmdy sidemnastejsesji Rady Gminy Kaczory otworzyr oraz im przewodniczyrpan
StefanKowal - PrzewodniczqcyRady Gminy Kaczory. Obridy rozpoczg.lysig o godL.
l2'.
'iaonyctr"
w sali Gminnego osrodka Kultury w Kaczorach.po powitaniu
i losci,
ptzewodnicz4cyrady stwierdzil, ze na podstawielisty obecnodci,w posiedzeniuu czestniczylo
15 radnych,co wobec ustawowegoskladuRady wlrnoszacego
15 os6b stanowiloquorum
pozwalaiqcena podejmowanieprawomocnychuchwal - iitty ob""noici radnych
oraz
pozostciychos6bstanowiqzalqcznikinr I-2 do niniejszegoprotokolu.
Przewodnicz4cy
Rady poinformowal,2e protok6l z szesnastej
sesji z dnia 14 wrzesnia
2012r. wylo2onyjest do wglqdu w trakcie sesji.Je2elido kofca o-bradnie zostan4zgLoszone
przezradnychuwagi wobecjego tredcito uwaza' siQbgdzie,2e protok6lzostalprz-ez
Radg
przyiety- Do kofca obrad radni nie wniesli zastrze2ehi uwag do tresci */w protokolu.
zgodnie z wczei:niejszqzapowiedziq.oznano,ze protok6l zostal-przezRadgGminy prrryietv
bezpoprawek.
Porzadek
XVII sesjiRadyGminyKaczorv:
1. Sprawyporz4dkowe.
2. Interpelacje
i zapytaniaradnych.
3. Informacjant. dzialalno6ci
w minionymokresie:
- przewodnicz4cychKomisji,
- W6jta.
4. PodjEcieuchwaly w splawiemiejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzenxego
wsi Kaczory- rejonul. LeSnej.
5. Podjgcie uchwaly w sglawie zmiany Wieloletniej prognozy FinansowejGminy
Kaczoryna lata 20121026.
6. PodjEcieuchwalyw sprawiezmiary uchwalybud2etow
ej na 2012r.

7. Informacja o przebiegu wykonania budZetu Gminy Kaczory, informacja
o ksztaltowaniu sip wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonaniaplanu finansowegoins[4ucji kultury za pierwsze p6bocze 2012 t.
8. Podjgcie uchwaly w sprawie podzialu Gminy Kaczory na stale obwody glosowania,
ustaleniaich numer6w i granic oraz siedzibobwodowychkomisji wyborczych.
9. Podjgcie uchwaly w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kaczory do skladu
osobowegoPowiatowej Rady Zatrudnieniaw Pile.
10. Podjpcieuchwaly w sprawiepodatku od nieruchomo3ci.
11. PodjEcie uchwaly w sprawie zatvierdzenia taryf za zbiorowe zaopaftzenie w wodg
i zbiorowe odprowadzanieSciek6w.
12. Informacja Przewodnicz4cegoRady Gminy i w6jta nt. dokonanej analizyolwiadczeh
majqtkowych.
13. Zapytaniai wolne wnioski.
14. Odpowiedzina zapytaniai wnioski.
15. Zakohczenie.
Przewodnicz4cy Rady Gminy poinformowal, ze zgodrne z aft. 20 ust. la ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz4dziegminnym Rada Gminy moZewprowadzil zmiany w porzqdku
sesjibezwzglEdn4wipkszo3ci4glos6w ustawowegoskladurady.
Przewodnicz4cyRady Gminy poinformowal, iZ na wniosek W6ita wnosi o poszerzeniew/w
porz4dkuXVII sesji o dodatkowy punkt:

10a) Podjqcie uchwaly w sprawie obniZenia ceny skupu iryta dla w1'miaru podatku
rolnegonarok 2013.
PoprosilRadqGminyo przeglosowanie
w/w zmianyw porz4dkusesji.
jawnymjednoglo3nie
RadaGminyw glosowaniu
przyjglazmiangw porzqdkuXVII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.

o

Radna Joanna stachowiak - Poruszytra
ponowniesprawEdotycz4c4regulacjiplac dla
pracownik6wadministracjiobslugi szk6l i przedszkoli.pltala o termin ostatnichich
podwyZek,o rozmowy w tlm temacie i dostgpneSrodki dFektor6w poszczeg6lnych
plac6wekna w/w cel.
Prosilatakzeo zaiEciesiq spraw4sciezekrowerowychna terenieGminy Kaczorytj.
opracowaniemtrasy scie2ek,zbadaniemich celowojci pod wzglEdembezpieczefstwa,
atrakcyjnoSciturystyczneji ewentualnl'rnzaplanowaniemSrodk6wna ich budowE.
Radny RadostrawG6rka zglosil wnioski do projek:tubudzetuna 2013r. (wnioskistanowiq
zalqczniknr 3 do niniejszegoprotokolu).
Radny Marek Radke py'tal o powody ograniczeniadostEpudo informacji z dzizl,ainosci
UrzEdu Gminy Kaczory publikowanychna stronie intemetowej bip. Kaczory, kt6rego
przyklademmoZeby6 dzia! ,,ZarzEdzenia
W6jta,,,w kt6rym na 40 wydanych zuzqdzehtylio
13 jest udostppnionych.Radny poprosil o poprawE zaistrialej sytuacji i usunigcie
niedosodnoSci.

Radny Jan Schur - Wnioskowal o ujEcie w budzeciena 2013 r. budowy studni glgbinowej
w Morzewie (ewentualnq naprawg istniej4cej) oraz wykonanie chodnika we wsi Kzewina
Radny Tomasz Zalachowski zglosil wnioski do projektu budZetu na 2013 r. (wnioski
stanowiq zalqcznik nr 4 do niniejszego protokolu).

ad. pkt 3/

a

Radna Malgorzata Sfwirfiska - PrzewodniczqcaKomisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Srodowiska odbyla w ostatnim czasiejedno posiedzenie,na
kt6rym omawiano materialy sesyjne oraz temat oczyszczalni3ciek6w, kanalizacji, taryf za
wodg i Scieki.Miejscowy plan w Kaczorachzostal przyjpty bez uwag. Obszarplanu obejmuje
dwa tereny polo 2one wzdNuLulicy LeSnej. Przyjgte rczwr ania przesffzenne w nowyrn planie
umoZliwiaj4 realizacjE zamierzef. inwestor6w poprzez wprowadzenie podziaN6wteren6w na
dzialki budowlane. Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2026 dotyczylyzwigkszeniaw 2013 r. dochod6wo 1 mln zl (w zwi4zku ze zwrotempodatku
VAT). Zmniejszono kwotE planowanych przychod6w o 500 tys zl, ustalono nowe limity
wydatk6w na 2013 r. PrzedsigwziEciepod nazw4 ,,budowa ulic wraz z oSwietleniemna
Osiedlu Przylesie w Kaczorach" zwipkszono o 350 tys. zl, a w przedsiEwzigciu pn.
,,przebudowa dr6g gminnych" zwiEkszono lqczne naklady finansowe o 100 tys. zl. Zmiany
w Bud2eciena 2072 r. dotyczyly zwiqkszeniadochod6w i wydatk6w o i68 tys. zl i wynikaty
z otrzymanych dotacji. W sprawie informacji z przebiegt wykonania budZetu Gminy Kaczory
za pierwszep6kocze 20i2 r., Sklad Orzekaj4cyRegionalnejIzby Obrachuntowej w Poznaniu
w dnia 19 wrzeSnia 2072 r. wyraztl opinip poz1t1.'*'nq.Uchwalg w sprawie podzialu gminy na
obwody glosowania przyjgto bez uwag. Radni zgodnie przyjgli propozycjg w sprawie
wskazaniaPani Ireny Radke Kierownika GOPS jako przedstawicielado Powiatowej Rady
Zatrudnieniaw Pile. PropozycjaW6jta Gminy dot. stawekpodatku od nieruchomoScizostaNa
przychylnie odebrana i zatwierdzona przez Komisje. W zwi4zku z Komunikatem Prezesa
Gl6wnego Urzpdu Statystycznego z dnia 19 pa:2dziemika 2012 r. w sprawie Sredniej oeny
skupu zlta za okres pierwszych trzech kwartal6w 2012 r., rudrnproponuj4 nowq Sredniaoeng
skupu w wysokoSci 60,00 zN za 1 dt. Propozycjg podwy-Zek wody i (ciek6w przedstawil
dyreklor ZUWIK Pan Andrzej Kozera. Nowe cenyza I mr dostarczanejwody - 2,55 zl netto
i,3,48 ^ netto za 1 nt' odprowadzanychSciek6w radni przyjEli z ciqZkim sercem. Ww
podwyzki podyktowane byly rosn4cymi kosztami utrzymania sieci i stacji uzdatniania wody
m.in. wymian4 pomp, frltr6w, monitoringiem,awariami,wzrostem cen paliw, energii itp.
Radny Henr"5rk Kalka - Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej - KR odbyla jedno
posiedzeniew dniu 24.10.2012r., dotyczqceprogramudzisiejszejsesji. Radny poinformowal,
2e przedstawiane projekty uchwal byly akceptowane przez czlonk6w Komisji. Zatrymal srg
przy tuyfach za wodp i Scieki. PodkreSlil, ze dyskusja w tyrn temacie, jaka miala miejsce
dotyczyNanie tyle wysoko5ci podwyZki, co wzrostu cen w stosunku do roku ubieglego.
Informacje w tym temacie szczeg6lowo przedstawil Dyrektor ZUWiK. Om6wil takZe zasady
funkcjonowania zakladu, naklady na utrzymanie zakLadt oraz spos6b naliczania stawek.
W zwi4Tku z faktem, i2 ZUWLK nie nalicza amofizacli, stawki za wodg i Scieki przez wiele
lat byLy ni2sze w stosunku do gmin oSciennychoraz skali kaju. Wnioski, kt6re zglosili
czlonkowie Komisji tj. Pan J. Schur, T. Zalachowski przedstawili w interpelacjach.Radny
poinformowal, 2e mieszkaricy gminy bardzo czEsto zgLaszajqproblemy wynikaj4ce z dtr4ch
opad6w deszcz6w, nawalnic. Istniej4 pewne roziralzania techniczne w tlrrn zakresie, kt6re
przedstawilW6jtowi Gminy, poprosil o ich ujgcie w bud2eciena2013 r.

Radny Jaroslaw Goldberg - Przewodnicz4cyKomisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworz4dnoSci
i Budzetu - KRGPiB wraz z Komisj4 Zdrowta, OSwiaty,Kultury i Sportu
spo&alasip w dniu 24.10.2012r. na wsp6lnymposiedzeniu.
Omawianosprawysesyjneoraz
dotycz4ce ZakJadttUslug Wodnych i Kanalizacyjnych tj. potrzeby, stan obecny sieci
kanalizacyjnej,
wodoci4gowej.KZOKiS w tlm dniu miala tak2edrug4 czg36wyjazdow4
Komisji tj. spotkalasiq w PrzedszkoluPubliczn)'rnw Rzadkowie,aby ptzyfze( sig jego
dzialalnoSci.Na komisji w pkt. dotycz4cym uchwalenia planu zagospodarowania
przestrzennego,radny R. G6rka pytal o terminy zloZenia wniosk6w w sprawie zmiany
plan6w.ZnacznqczgS6
posiedzenia
zajgloustalaniecenyza wodgi Scieki.Radny,w/w kwoty
podalw wartoSciach
bruttotj. woda* 2,'/5 zl i Scieki- 3,76zl. PodkreSlil,2ew tlm temacie
byty r62ne glosy. Dyskutowanont. licznych koszt6w, naklad6w zakladttoraz ewentualnego
dofinansowania
w prz5.padku
nie podwy2szenia
stawek.Pan J. Goldbergpoinformowal,ze
jakie
liczneawarie,
maj4miejscew zaYJadzie,
staninstalacjinie wynikaj4z faktu,2esiei jest
stara, lecz z dziaLalnoiciludzkiej. Zapewnil tak2e, 2e wkr6tce bgdzie dokofczona nitka
zasilajqca
w wodEOsiedlePrzylesiew Kaczorach.
Pan mgr Brunon Wolski - W6jt Gminy Kaczory:
Na pocz4tku przedstawionejinformacji W6jt Gminy Kaczory mgr Brunon Wolski
wlrazil swojezadowoleniez faktt, Zejego nieobecno36
nie wpll'nplanegatyvvnie
na to, co
dzialo sip w gnrinie.Podzigkowalwszystkimosobom,kIorc dzialaly na rzeczgminy w trakcie
jego nieobecno5cim.in. Pani Gizeli Dureckiej - SekretaxzGminy, Paai Agnieszce
Grabarskiej- SkarbnikGminy, PanuStefanowiKowalowi - PrzewodriczqcemuRadyGminy
Kaczory, soltysom i radn1,rn,dyrektorom i pracownikomplac6wek oiwiatowych. Zdaniem
W6jtaSwiadczy
to o dobrejorganizacjigminy.
OdnoszqcsiE do ostatnich uroczystoSci,zorganizowanychna terenie gminy,
podziEkowal wszystkim osobom, kt6re przygotowaly Dozynki Powiatowo-Gminne
w Rzadkowie,Wielk4 Galg Je1dzieckqwDziemb6wkuoraz wzigLyudzialw Tumieju Wsi
w Kaczorach.
Nawiqzuj4cdo inwestycji,W6jt Gminy Kaczorymgr Brunon Wolski podkreSlil,iZ
wszystkiezaplanowanezadanrana ten rok bEd4zrealizowane.Na drogachgminnychprace
jv2 zakonczono, na drogach powiatowych roboty nadal trwaj4 (w Dziembowie, ul.
Chodzieskaw Kaczorach).Realizacjabudowy chodnikaw Krzewinie zostanierozpoczeta
w przyszlyirnroku.
W dalszej czgSciwypowiedzi, W6jt Gminy mgr Brunon Wolski poinformowal
o odbltym spotkaaiu z dyrektorami plac6wek oSwiatowych z okazji Dnia Edukacji
Narodowej i przekazanit okolicznoSciowychiryczei dla wszystkich nauczycieli gminy.
Wyrazilswojezadowolenie
z dotychczasowej
plac6wek.
dzialalnodci
W6jt Gminy wyrazit r6wnre2swoje stanowiskow sprawie reorganizacjipolicji. Na
spotkaniuz Komendantem
PowiatowymPolicji w Pile zglosilsprzeciwlikwidacji Posterunku
Policji w Kaczorachi utworzeniuw zastgpstwieZamiejscowego
ZespoluPrewencyjnego.
Obiecal,2e takie samestanowiskowyrazi r6wnieZw ofrcjalnympi6mie skierowanymdo
KomendyPowiatowejPolicji w Pile.
ad. pkt 4/ Podjgcie uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
wsi Kaczory- rejonul. Le6nej.
Pani Helena Bielasiewicz- Nowicka - projektantkaplanu - Ww plan dotyczydw6ch
mniejszychobszar6wwlaScicieliprywatnych,ktorzyproszgo ich podzialna mniejszetereny.
Poprzedniplan dopuszczaldvze dzialki z jednym budynkiem. Wnioski dotycz4ceobydwu

teren6wwpty"gly w styczniu2010r., uchwalyo przyst4pieniu
do sporz4dzenia
planupodigto
w sierpniu 2010 r., a place nad ich opracowaniemrczpoczplysiQ w marcu i01r r.
Pani H. Bielasiewicz- Nowicka zaznaczyNa,
ze w dniu 27 sierpniai010 r. podigtort dziesig(,
uchwalw sprawieprzystqpienia
do opracowania
plan6w.ww plan nie byl tiattowany;ako
priorltetowy, byl opracowanyw kolejnosci.Nie bylo tak;rczadiegopriorj4etu ze wzglid' na
osoby.
Gmina realizuiqc w/w plan nie poniesie 2adnychkoszt6w zwiqzanychz budow4
infrastrukturytechlicznej.
Pr.taniai uwagi:
Radny R' G6rka - Poinformowalmieszkanc6wgminy, 2e wszelkie wnioski dotycz4ce
przeksztalcaniateren6w, opracowania,zmiany plan6w zagospodarowaniaprzestrzerurego
naleZyskladadw6jtowi Gminy na pi6mie.w przeci4gu2 lat powinny one by6 zalatwione.
Radnyzaznaczyltakze, ze zna przlpadek mieszkaiicaz Kaczor, kt6ry zLozyl-wniosek5 lat
temu,a do dniadzisiejszego
planunie opracowano.
Pani HelenaBielasiewicz- Nowicka- projektantka
planu- w odpowiedzina uwagiradnego
zaproponowalapowolanie komisji urbanistyczno-architektonicznej,
kt6ra bpdzii ustalala
zasadno36
poszczeg6lnych
wniosk6w.
Pan s. Kowal - PrzewodniczqcyRady Gminy poinformowal, ie zgodniez art. 2() tsr.
1 ustawyz dnia 27 marca2003r. o planowaniui zagospodarowaniu
przestrzennym,
Rada
Gminy uchwalaplan miejscowypo podigciuuchwalyo stwierdzeniunienaruszenia
ustaleri
Studium.
Radna Aleksandrawienke (wiceprzewodniczqca
RadyGminy) odczytalaprojektuchwaly
w w/w sprawie.
RadaGminy w obecnosci15 radnychw glosowaniujawnym jednoglosniepodiglauchwalg
Nr xvr/11012012 w sprawie zgodnosci miejscowego plinu zagospodarowania
przestuzennego
wsi Kaczory - rejon ul. Lesnejz ustaleniamiStudium (uchiala stanowt
zalqczniknr 5 do niniejszegoprotokolA.
Pan S. Kowal - Przewodnicz4cy
Rady Gminy poinformowai,2e na posiedzeniach
komisji
radni zaproponowali 30% stawkQ sluz4c4 naliczeniu oplaty od wzrostu wartoici
nieruchomosci
dla wszystkichteren6wobjgtychplanemi poddalw/w stawkEpod glosowanie.
RadaGminy w obecnodci15 radnychw glosowaniujawnymjednoglosnieptzyjpNa
zgodnie,
z ustaleniamidokonarymi na posiedzeniachKomisji 30% staifu proi"iiorq iwq"q
naliczeniuoplaty od wzrostu wartosci nieruchomoscidla wszystkichteren6w objgtych
planem.
Radny Ryszard Grzelak (wiceprzewodnicz4cygady Gminy) przedstawil projekt uchwaly
y lprlwie miejscowegoplanu zagospodarowania
przesftzennego
wsi Kaciory _ rejon ul.
LeSnej.
Pltaniai uwagi:Nie zgloszono.

Rada Gminy w obecnoSci15 radnych w glosowaniujawnym jednogloSnie podjgla uchwalg
Nr XVII/111/2012 z dnia 26 pa:2dziemika 2012 t. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory - rejon ul. Le5nej (uchwala wraz
z zalqcznikami stanowi zalqcznik nr 6 do niniejszegoprotokolu).

ad. pkt 5/
Radna Aleksandrawienke (wiceprzewodnicz4ca
Rady Gminy) odczytalaprojektuchwaly
w sprawiezmianyWieloletniej PrognozyFinansowejGminy Kaczory nalata 2012 -2026.
Prtaniai uwagi:Nie zgloszono.
RadaGminyw obecnodci15 radnychw giosowaniu
jawnym podjgla jednoglosnieuchwalg
Nr XVII/112I2012z dnia26 pu2dziernika
2012r. w sprawiezmianywieloletniej prognozy
Finansowej Gminy Kaczory na lata 2012 -2026 (uchwata wraz z zalqcznikami stanowi
zalqczniknr 7 do niniejszegoprotokolu).

ad. pkt 6/
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy - przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmiany
uchwaly budZetowejna 2012 rok.
Pltania i uwagi: Nie zgloszono.
Rada Gminy w obecnosci 15 radnych w glosowaniujawnym podjgla jednoglosnie uchwalp
Nr XVII/113/2012 w sprawie zmiany uchwaly budZetowej na 2012 rok (uchwala wraz
z zalqcznikami stanowi zalqcznik nr 8 do niniejszegoprotokolu).

ad, pkt 7/
Pani A. Grabarskaskarbnik Gminy - przedstawila
informacjgo przebiegu
wykonania

budZetuGminy Kaczory,informacjgo ksztaltowaniusiQwieloletniejprognozyfinansowej
oraz informaciE o przebiegu wykonania planu finansowegoinsg.tucji kultury za pierwsze
pilrocze 2012r. oraz odczfialauchwalgNr So - 09531391151pi/2012
Skladuorzekaj4cego
RegionalnejIzby obrachunkowejw Poznaniuz dnia 19 wrzednia2012 t. wyrazaiqc4opiniq
o informacjio przebieguwykonaniabudZetuzapierwszep6bocze2012r. - pozytywnqopiniE
(informacjawraz z opiniq stanowiqzalqcznikinr 9,10 do niniejszegoprotokolu).
Pltaniai uwaei:
Radny M. Radke - Zwr6cil uwagEzebranychna fakt, ie w pewtym fragmencieopinii
przezskarbnikagminy,RIo ma wqeliwosci,co do slusznosci,
czt4anym
zgodnosciz prawem
przedloZonejinformacji przez sewetarzagminy: ,,w ocenieSkladuorzekaj4cegoprzlnvolane
w ttryyrzanqdzeniuprzepisy pravvnenie daiEpodstawydo dzialania sekretarzajako organu
Gminy."
Odp. Pani A. Grabarska- W tym okresietaka byia sltuacja (nieobecno6iW6jta),Ze wlw
informacjgza r p6lroczepodpisalaz upowaZnieniaw6jta Gminy pani Seketarz. Informacjg
zlolono w teminie, RIo bez wzglgdu na powyhszedokona.loocenymerytoryczneji wydalo
o niej opinig pozltywn4.

Przewodniczqcvobrad oglosil !0 minutowg orzerwe.
Po orzerwie wznowil obradu

ad. pkt 8/
Pan Ryszard Grzelak wiceprzewodnicz4cy Rady Gminy odczltal projekt uchwaly
w sprawie podzialu Gminy Kaczory na stale obwody glosowania, ustalenia ich numer6w
i granicoraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pltania i uwagi: Nie zgioszono.
Rada Gminy w obecnoici 15 radnych w glosowaniujawnym podjpla jednoglodnie uchwalg
Nr XVIr/114l20l2 z dnia 26 pu2dziemlka 2012 r. w sprawie podzialu Gminy Kaczory na
stale obwody glosowania,ustaleniaich numer6w i granic oraz siedzib obwodowych komisji
v,ryborczych(uchwala wraz z zalqcznikiem stanowi zalqcznik nr I I do niniejszego protokoluj.

ad. pkt 9/
Radna Aleksandra wienke (wiceprzewodnicz4caRady Gminy) odczlala projekt uchwaly
1v sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kaczory do skladu osobowJgo powiatowej
Rady Zatrudnieniaw Pile.
Pvtada i uwagi: Nie zgloszono.
Rada Gminy w obecnoici 15 radnych w glosowaniujawnym podjgla jednoglosnie uchwalp
Nr XVIV115/20I2 z dnia 26 pu2dziernka 2012 r. w sprawie wskazania przedstawiciela
Gminy Kaczory do skladu osobowegoPowiarowejRady Zatrudnieniaw pile (uchwala
stanowi zalqczniknr I2 do niniejszegoprotokolu).

ad. pkt 10/
w zwi4Tkuz wnioskiem w6jta o pozostawieniestawekpodatku od nieruchomodcina
poziomieubieglorocznym
i przychylnosci4
radnychna posiedzeniach
Komisji w tym temacre,
RadaGminyw obecnoici 15 radnychw glosowaniujavrym jednogloinie pozostawilastawki
podatku od nieruchomoici na tych samychwarunknchobowiqzujqiychoi rokupodatkowego
2012.
ad. pkt 10a/
Pan Ryszard Grzelak wiceprzewodnicz4cyRady Gminy odczytal projekt uchwaly
w sprawieobni2eniacenyskupuZlta dla wymiarupodatkurolnegona rok 2013.
Pytaniai uwagi:Nie zqloszono.
RadaGminyw obecnosci15 radnychw glosowaniu
jawnym podjgla jednoglosnieuchwalg
Nr XVII/116/2012 z dnia 26 pa:2dziemika2012r. w sprawieobnilenia cen! skupu 2yta dla
wlTniaru podatkurolnegona rok 2013 r. (uchwalastanowizalqczniknr j3 do iintiis""go
protokol .

ad. pkt 11/
Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodniczqca Rady Gminy) odczytala projekt uchwaly
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopavzenie w wodE i zbiorowe odprowadzanie
6ciek6w.
Pltania i uwagi:
Radna J. Stachowiak - UznaNa,2e podwyZkawody o okolo 50%jest uzasadnionaza wzglgdu
na koszty,natomiastSciek6wponad 12Vozblt wysoka.
Radny R. G6rka - Poparl wypowied? radnej J. Stachowiak.Zaproponowal 50%wzrost ceny
Sciek6wpodke5laj4c konieczno5dnie tylko wzrostu przychod6w, lecz takZe cigcia koszt6w
(np. energianie tylko od ENEA).
Radny S. Kowal - Podkreflil, ze Zakladuslug Wodnychi Kaaalizacyjnychw Kaczorachjest
zakladem budZetowym, kt6rego budzet musi siE zbilansowad. W przeciwnlrn razie ze
Srodk6w gminy bgdzie trzeba zakJaddofinansowlrryai.
Radny R G6rka - Wszystkie koszty przerztceLrnyna mieszkafc6w. Od 20ll r. po raz
pierwszy zostal Sci4gnigty od ZUWiK podatek od nieruchomoSci, kt6ry wczedniej byl
umzuzany(200 tys. zl).
Radny S. Kowal - Zaznaczyl,Ze ceny Sciek6w i wody w gminach o5ciennychs4 wyzsze
a niZeli w gminie Kaczory.
Poinformowal tak?e, 2e z projektu uchwaly, kt6ry radni otrzymali wcze$niej zostal
wykreSlony punkt 3 w $ I dotycz4cy stawki oplat za przekroczenie warunk6w - jako
nieaktualny.
Rada Gminy w obecnodci 15 radnych w glosowaniu jawnym podjgta wigkszoSciqglos6w
tachwalp (,,zct" Il glos6w, ,,przeciwnych"- 3 glosy, ,,wstrzymujqcych"- I gtos)
Nr XVII/117|2012 z dnra 26 paidziemika 2012 r. w sprawie zatwierd zenia tayf za zbiorcwe
zaopatrzeniew wodp i zbiorowe odprowadzanie sciek6w (uchwala stanowi zalqcznik nr 14 do
niniej szego proto kolu).

ad. pkt l2l
Pani Gizela Durecka sekretarz Gminy - z upowaznienia w6jta Gminy przedstawila
informacjE na temat dokonanej analizy oswiadczef maj4tkowych kierownik6w jednostek
organizacyjnych, skarbnika i seketarza gminy (informctcja stanowi zalqcznik nr 15 do
niniej szego pr otokolu).
Przewodnicz4cy Rady Gminy s. Kowal odc44al informaciE na temat dokonanej analizy
oswiadczefi maiqtkowych radnych (informacja stanowi zalqcznik nr 16 do niniejszego
protokolu).
Pltania i uwaqi: nie zgloszono.

ad. pkt 13/ Zapytania i wolne wnioski
Mieszkaniecwsi Brodna - Andrzej Kitka - wnioskowal o podl4czeniewodoci4gu
w Brodnej - kolonia (6 osad, kilkanascieos6b). Ludzie tam wodE pobieraiQwiadrami,
Zurawiemlub hydroforemwlasnejroboty.
MieszkaniecwsiKaczory - ZbigniewRozploch:
odni6sl sip do w6d opadowychodprowadzanych
do kanalizacjiprzezmieszkaric6w,
informuj4c,2e w/w sltuacjenadalmajq miejsce.zapytal o kompleksowekontrole zakladt
UslugWodnychi Kanalizacyjnych
w t]'rnzakesie.
Pytal o obowi4zekposiadaniakoszy na !;mieci zaznaczajqc,
2e nie wszyscyje
posiadajq
i zaSmiecaj4pobo
cza dr6gnp.jadqcw kierunkudo Kaliny.
PanZ. Rozplochpoinformowal, ze w dniu 2 pu2dziemika2012r. w UrzpdzieGminy
w Kaczorachzostal publicznie, slownie napadnigtyprzez pana Dgbickiego,kt6ry mu
naubliZal.Powodemwlw zdarueniabylo to, 2e na jednej z sesji Rady Gminy w Kaczorach
oSmieliisipzada6publiczniep1'tanie(pozna6opinig)radnemuR. G6rce.
solfys wsi Jeziorki - JanuszMichaelis - odni6sl sig do wniesionegoodwolaniaw sprawie
uchwaly Rady Gminy Kaczory dotycz4cej podzialu na okrggi wyborcze. w odwolaniu
wnioskowano
o inny podzial,poniewaZradniwsi, Smilowo,Zelgntewonie pochylajqsignad
problemamiJezioreki Brodnej. Soltyspodkreslil,2e budowa swietlicy w Jeziorkachjest
wyr6wny"waniem
zaleglosciz lat poprzednich,a o kolejne inwestycjenikt nawetnie pyta.
PodkreSlil,
2e leziorkiistniej4i te2chc4miei coSdo powiedzenia.
odp. Radny R. G6rka - odpowiadai4cna wniosekpanaZ. Rozplochapoinformowal,2enie
bgdzlerczstrzygali nie bgdziearbitrempomipdzynim a inn4 osob4.podkresliL,2enie na
wszystkieuwagim.in. dotycz4cezmatlegoojcaradnego
jest miejscena forum sesjirady.
W sprawieproblem6wwsi Jeziorki poinformowal,2e kiedyd owe byly radnemu
zg)aszane,
lecz od dlu2szego
czasus4 kierowanebezposrednio
do w6jta Gminy.podkeslil,
2ez$oszonoMu tylko sprawEwykonaniao3wietlenia
we wsi, kt6r4poruszylna sesji.
PanR. G6rkazglosilnastqpuj4ce
wnioski:
) w gablotachposzczeg6lnych
solectw m.in. w Smilowie czEstozamieszc
zanes4
rozporzqdzeniadot. nieruchomoici przeznaczanych
do wydzierzawienia,na spuedu2
z informaci42e szczeg6lyw tym temaciezamieszczone
sqna tablicyUrzgd.rGminy
w Kaczorach. Radny poprosil o przesylanie wszystkich informacji tak2e
szczeg6lowych
do poszczeg6lnych
solectwgminy.
F Ulica N-qcntaw smilowie jest jednQz najdlu2szychdr6g gminnych. Korzysta z niej
bardzodrAo os6b. Prosbao uloZenietzw. garb6wzwalniai4cychprgdkos6w celu
zwiEkszeniabezpieczeristwa
dzieci.
F W celu poprawy wizerunku gminy Kaczory w)'remontowa6lub postawii nowy znak
informuj4cyo gminie(wjezdzaj4c
do Smilowaod stronypily).
F Poprosil PrzewodniczqcegoRady Gminy o wigksze wyprzedzenieotr4rmyrvanych
material6wsesfnycha ni2eli 7 dni przedsesjq.
Radny J. Goldberg- Poparlwniosekw6jta Gminyorazprzewodnicz4cego
RadyGminydo
KomendantaPowiatowegoPolicji w Pile w sprawie pozostawieniaposterunkupolicji
w Kaczorach.Jednoczeiniewnioskowal o nocne patrole policji na naszych ulicach
podkreslaiEc,ze w ostatnim czasiecoraz wiEcej ludzi zglasza drobne kradzie2elub zw.
po posesjach.
,,myszkowanie"

Radna J. stachowiak - zabrala glos w sprawie posterunku policji w Kaczorach.poparla
dw stanowiskooraz podzipkowalaKomendantowiAdamowi stppniewskiemuza wsp6lprar:p
z Gimnazjum im. Jana Pawla II w Kaczorach. Radna podkresllla, ze mieszkahcy osiedla
Przylesie w Kaczorach takze zglaszalq Jej drobne kradzieze oraz informui4 o osobach
ponrszaj4cych
sig noc4po naszejgminie.
Radny K. Zalachowski - Podkre5lil, ze na wlw decyzjg Komendantaradni gminy nie majq
wplywu. Wspomnia"l liczne zabieg| jakie byly podejmowane w celu pozostawienia
w Kaczorach punklu karetki pogotowia.
Rada Gminy w obecnoici 15 radnych w glosowaniujawnym jednogloinie poparla stanot\)isko
Iry6jta Gminy Kaczory w sprnwie pozostawienia Posterunku policii w Kaczorach
skierowanymdo Komendantpowiatowej Policji w Pile.

ad. pkt 14l Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Przewodnicz4cy Rady Gminy - Stefan Kowal - Materialy sesyjne s4 wysylane
w uchwalon)rynterminie. Nie zawsze jest moZliwe przeslanie dokument6w wczeSniei
(dynamiczne sl.tuacje).
W6jt - mgr Brunon Wolski - Odpowiadaj4c na zgloszone wnioski i interpelacje
poinformowal, 2e jest na etapie przygotow)r'lvania budZetu na 2013 r. Gl6wnym wlycznlm
w t)Tn zakresiebqdzie wieloletni Plan Finansowy.w 2013 r. bgd4 realizowanezaplanowane
duZo wczesniej zadanta.Pozostalewnioski bEd4do przemyslenia.Przy tworzeniu bud2etuna
2013 r. pod uwagg b9d4 brane oczekiwania, niekt6re wnioski, aby mieszkaricy byli
zadowoleni. W6jt Gminy podkre3lil, 2e bud2et niestety nie jest z gumy i nie wszystkie
zadania, kt6re Pa6stwo radni zgLaszai4bEd4mogiy by6 wykonane. Zaznaczyl tak2e,2e obok
budowy ptywalni bEdq realizowane teZ inne zadanra,a w/w inwestycj a nie zatrrqa rozwoju
gminy.
W6jt - mgr Brunon Wolski powiedzial, 2e budowa Wiejskiego Domu Kultury
w Jeziorkachnie jest wyr6wnywaniem zaleglosciz lat ubieglych. wies Jeziorki nie odbiega
od innych miejscowojci, byiy w niej takhe (ytoza w budow4) realizowane inne zadania np.
wybudowano drogg. obecnie Jeziorki sig rozrastai4 kiedys byly mniejsze i wystarczalaim
tylko dwietlicawiej ska.
W sprawie podl4czenia wodoci4gu do kolonii w Brodnej, pan B. Wolski
poinformowal, 2e w tlm temacie robil dokladne rozeznanie(osobiSciecho&il od zagrodydo
zagrody).W6wczas nie wszyscy byli zainteresowanipodlqczeniemdo wodoci4gu ze wzglEdu
na koszfy oplaty za wodE, kt6ra obecniejest darmowa. Jednakw/w temat zostawia otwarty,
bgdziezrobionekolejne rozemanie i w6wczasby6 moze wykonane przylqcze.
W sprawie wniosku dotyczqcego obowi4zku posiadania kubl6w na Smieci
poinformowal, 2e uchwala Rady Gminy wszystkich zobowiEzujedo ich posiadania.zdanaiq
sig sporadycznesltuacje, 2e komu6 kubel zabrano, poniewa2 za niego nie placil, jednak
dotyczy to l, 2Vo mieszkahc6w. PodkreSlil, Le przy kuzdej okazji nawoluje soltys6w wsi aby
wywierali presjena osobachnie posiadajqcychkubl6w.
W sprawie zarzqdzefipublikowanych na stronie BIP sprawdzimy, co siE tam dzieje.
Ww stronapowinnaby1 coraz lepszai peina informacji.
ZamkniEcie drogi do szkoly w Kaczorach rozweiLymy i bEdziemy rozmawia6 w t),rn
temacie z dl,rektorami szk6l.
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Tematplac dla pracownik6wobslugiszk6l i przedszkolinie jest
tematemna sesjg.
D,'rekl0rzy.wramachposiadanychrub otrzyrnanych
na 2013 r. z ddze; ;;i"v s'.ar.o*
je wg wlasnegouznania.
rozdzielaj4
MieszkaricyDziembowa,Dziembdwkawraz z sohysem,
radq soleck4 sami we
wlasnl'rnzakresiepostarali sig, aby w tych miejscowosciach
powstata,,r":"-l i]ii"."r.
telefony kom6rkowe' Kiedy$ wykonanie telefonizacji na terenie
gminy bylo naszym
obowi4zkiem.Obecnienie jest..i,rzyig1tS"ry;il;;
w/w stacjemoge powstawa6
terenachgminnych i nadal bEdziemysiQtego_trzymat (zgodnie podiEia'uclr.,"uta;. na
zr"sr
zglosz4 sig do UrzEdu Gminy chEtne oioby w sprawie postawr"niu'
,tu";r- #Lr*ii
kom6rkowejw Zelgniewie,tercty .vqvznaczymy
i zlokaliiujemy ponownie.
Nie
molemy
planowa6
inwestycji
dr6g
powiatowych. to powiat musi wyst4pii
_
do-gminy o dotacjE.Bgdziemyrozmawia(,z powiatemnt. realizo#anyctr
wspolnie"zaaan
w 7-!tl3,r.Myslp,ze dokoriczymychodnikw Diiembowie,Morzewiei Zergniewte.
crroanin
w Smilowie wymagai4wiEkszych rob6t, recz zobaczymyjak w tych teilatach
bQdri; .re
rozmawiaLo.
Gaz do remizy straZackiej_
w Zelgniewiewykonamyby6 moZejeszczew tym roku,
a do WiejskiegoDomuKultury,gdybqdzieremontowany.
Przewodnicz4cyRady Gminy stefan Kowar - poinformowal,ze w dalszejczE6ci
obrad
zostanieprzedstawionainformacja Urzgdu skarbowegow pile z dnia'26.1b.2012
r.
o. wynikach przeprowadzonejanalizy oswiadczerimaiqtkowych radnych, stanowi4caczQs6
niejawn4.w zwi4zkuz tyn poprosilradnycho pozostanie
w dalszejczgscisesji,a pozostale
osoby(gosci)o opuszczeniesali. po wyjdciugosci,radni zlozyli na pis^i. piryi""rrn u,
a nastgpniePrzewodniczqcyRadyGminy odczytalw/w informacjgUrzgdu SkarLowego.
ad. pkt l5l Zakoficzenie
Po wyczerpaniuporzqdkuobrad Pan stefan Kowal - przewodnicz4cyRady Gminy Kaczory
zakofczyLo godz. 1640XVII sesjpRadyGminy Kaczory.
Protok6lowala:

Przewodniczyl:

il

LISTA

Zalqczniknr@
Rady Gminy Kaczoryz dnia26 pa2dzienika 2012r.

OBECNOSCI

RADNYCH

na XVII sesji Rady Gminy Kaczory
w dniu 26 patdziernika 2012 r..

1.GOLDBERG

JAROSI-AW

2. GRZELAK

RYSZARD

3. GORKA

RADOSI-AW

4. KALKA

HENRYK

5. KIERUJ

JAN

6. KOWAL

STEFAN

7. KRUPA

DAzuUSZ

8. RADKE

MAREK

9. SCHTIR

JAN

10.STACHOWIAK

JOANNA

11.SLIWINSKA

MALGORZATA

12.WIENKE

ALEKSANDRA

13.ZAI.ACHOWSKI

KAZIMIERZ

14.ZA{-ACHOWSKI

TOMASZ

I5. ZDANOWICZ

ZBIGNIEW

,rft

:q-

2.*.!* tt

zaproszonychgoScina XVII sesjpRady Gminy Kaczory w dniu 26.10.2012r.
I. KIEROWNICY ZAKt,AD6W PRACY:
1) HenrykStoklosa
2) CrazynaMller
3) Anita Golla
4) WieslawaKrotoszyriska
5) KrzysztofCromaczkiewicz
6) AdamStgpniewski
7) MiroslawKuchnowskr
II. RADNI RADY POWIATU W PILE
1) MarianMartenka
2) HannaGapiriska
III. SOtr.TYSI:
1.ZofiaKoicielska
2. JanRobakowski
3. JanuszMichaelis
4. WieslawaS4imczak
5. JanMarciniak
6. ZenonKin
7. N:ukasz
MaSnica
8. EmiliaWelenic
9. MiroslawKopeflowicz
10.TeresaStrzelecka
11. BogdanPszcz6lka

.......ithn
rr.u&
:n,,:.

IV. KIEROWNICY JEDNOSTEK:
1) GizelaDurecka
2) AgnieszkaGrabarska
Kppczyfska
3) ZdzisLawa
4) AndrzejKozera
5) IrenaRadka
6) KrystynaAdamczyk
7) HonorataPilarz
V. PREZESKOL,A WEDKARSKIEGO PZW W
KACZORACH
1) HenrykWitt
VI. PRZED.WLKP. IZBY ROLNICZEJ:
i. PawelMatuszak
2. JanRadka
ALKOHOLOWYCH W KACZORACH:

1i^--
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l.Stanislaw Mizerkiewicz
\

POLITYCZNYCH
1.AlfonsNowak

1)
z)
?\

4)
s)
6)

o

a

. . Ei:P..Jn*.
. 2.3.........

....2..'*.sZ,E:....
Z 2......./.{2.. s - 7t

Rad)Gmini Kaczor')
4[iaZo_pg@ierg@]0t:_r. -

Kaczory24-10-2012r.
RadoslawG6rka
RadnyRadyGminy

Wnioskido projektubud2etuna 2013 rok
1 . Wykonaniei uzupefnienie
oSwietlenie
ulicznego,kt6rezostalozgbszonepzez
soltys6wmiejscowo6ci
Smilowoi Jeziorki.
2. \A/ybudowanie
kompleksuboisksportowychze sztucznqnawiezchniai
oswietleniem
oraz placuzabawprzyszkolepodstawowej
w Smilowie.
3 . WybudowaniebrakujqcejczgScichodnikaw porozumieniu
ze Starostwem
Powiatowymwzdlu2ulicy Kaczorskiejw Smibwie
4 . Wybudowaniechodnikaw porozumieniu
ze StarostwemPowiatowym
wzdfu2
ulicyZelgniewskiej
w Smilowie
5. UtwardzenieulicyG6rnejw Smibwie
przedszkolapublicznegow Smilowie(minimum
6. \A/ykonanie
termomodernizacji
wymianaokien)

'i--_..i!-
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RadnyRadyGminyKaczory
TomaszZatachowski
Do
w6jta GminyKaczory

Wniosek
niiej wymienionychpunkt6wdo budietu Gminyna 2013rok:
Uprzejmieprovq o zalqczenie
- budowaparkingupny ko6cielew Dziembowie
- uzupe{nieniebrakujqcegoo3wietleniadr6g i chodnik6ww miejscowo6ciach
DziemMwko i
Dziembowo
- utwardzeniepoboczyna drodzez Dziembowado Pily Kaliny
- utwardzenielub poszeneniedrogiz Dziembowado Dziemb6wka

Załącznik nr 5 - Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października
2012 r. w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kaczory – rejon ul. Leśnej z ustaleniami Studium
Załącznik nr 6 - UCHWAŁA NR XVII/111/2012 RADY GMINY KACZORY z dnia 26
października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kaczory – rejon ul. Leśnej
Załącznik nr 7 - Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października
2012 roku
Załącznik nr 8 - Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października
2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Załącznik nr 9 - Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kaczory, informacji o krztałtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
pierwsze
Załącznik nr 10 - Uchwała Nr SO-0953/39/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2012 roku wyrażająca opinie o informacji o
przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku Gminy Kaczory
Załącznik nr 11 - Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października
2012 r. w sprawie podziału Gminy Kaczory na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załącznik nr 12 - UCHWAŁA Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 26
października 2012 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kaczory do składu
osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile
Załącznik nr 13 - Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października
2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego na rok 2013
Załącznik nr 14 - Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października
2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków

d;pt"tokolu nr l7l20l2 zsesji
Z"ladtffil5
, RadyGminy Kaczoryz drna26 paLdzierntka2012t ' ,

Informacj a W6i;*3;;il''^i;;;;r
maj4tkowych
nt. dokonanejanalizy oSwiadczeri

gminnym(Dz'
r' o samorz4dzie
Zgodniez afi.24 h ust. 3 ustawyz dnia 8 marca1990
wraz z kopi4 swq|ego
maj
IJ. z 200| r. Nr 142,poz. |591 z p62n.zm.) oSwiadczenia 4tkowe za rok poprzednii
l;"hoou * totu podatkowl'rn(PIT)
zeznaniaowysokoici
"ti4gtie;;;
osoby:
skladajEw6jtowi nastqpuj4ce
ffi t"."f.,a tl' aw6chegzempiar-ach,
a)
b)
c)
d)

zastQpca\'r'ojta,
sekretarz gminY,
skarbnik gminY,
kierownik jednostki organizacyjnejgminy'

wedlug stanu na
Oswiadczeniamaj4tkowe s4 skladaneco roku do dnia 30 kwietnia'
dzieri 3 1 grudnia roku poprzedniego
k16rym
Analizy danYch zawartych w oiwiadczeniu maj 4tkowyrn dokonuj4 osoby,
zloZonoodwiadczeniemajqtkowe.
Przepisart. 24 h ust. 12 cytowanejwyzej ustawystanowi, 2e Podmiot dokonuj4cY
roku
analizy oSwiadczefimaj4tkowychw terminie do dnia 30 pa2dziemlka kazdego

o:
gminyinformacjq
radzie
przedstawia
je
1) osobach,kt6re nie zloZyly oswiadczeniamajEtkowego lub zlozyly po terminie'
2j' nieprawidlowogciachstwierdzonych w analizowanychoSwiadczen\achmaj4tkowych
ich opisem i wskazaniemos6b,kt6re zto2yly nieprawidloweogwiadczenia,.
*ri'
3) dzialaniach podjgtych w zwi4zku z nieprau'idlowosciami stwierdzonymi w
analizowanychoSwiadczeniachmaj4tkowych.

I

W wyniku dokonanejanalizy oSwiadczerimaj4tkowych informujE, 2e:
1) wszystkieosoby zobowi4zanedo zloZeniao6wiadczeniamaj4tkowegotj :
- sekretarzgmrnY,
- skarbnik gminy,
- kierowniCy jednostek organizacyjnych gminy (GOPS, GOK, GBP' ZUWiK,
GZEASzk.i P.),
- dyrektor gimnazjum,
- dyrektorzy szk61i przedszkoli,
zloZyly oswiadczeniemaj4tkowe w ustawowymterminie tzn. do dnia 30 kwietnia 2012 r.
2) w analizowanychoiwiadczeniachmaj4tkowychnie stwierdzononieprawidlowoSci,
3) w zwiqzku z brakiem nieprawidlowoScinie podejmowanozadnychdzialah.
Zgodnie z u1. 24h ust. 6 cyt. wyzej ustawy oiwiadczenia maj4tkowe, po jednym
egzemplarzu wraz z kopiq zeznania o wysoko6ci osi4gnigtego dochodu w roku podatkowym
2011, zostalyprzekazanew dniu 22 maja 2012 r. do Urzgdu Skarbowegow Pile (17 egz.)
i do Urzpdu Skarbowegow Chodzieiry(2 egz.) (ze wzglgdu na miejsce zamieszkaniaos6b
skladaj4cychoiwiadczenie maj4tkowe).
Stosownie do przepisu arl. 24i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym jawne informacje zawartew oSwiadczeniachmajqtkowych zostaiy opublikowanew
Biuletlnie Informacji Publicznej Gminy Kaczory.
Ponadtoinformujg, 2e w dniu 26.10.2012r. wplynElo pismo (adresowanedo Rady
Gminy Kaczory) Naczelnika UrzEdu Skarbowegow Pile informujEce,2e po dokonanej
analizieoiwiadczen maj4tkowych zlo2onychW6jtowi Gminy, nie podjEtoZadnychdzialaf,
poniewa2stwierdzonenieprawidlowo3cinie maj4 wplywu na wysoko56zobowiqzania
podatkowego.
Kaczory, dnia 26 pa2dziernik 2012 r.

z
Rady Gminy Kaczory z dnia26 pu2dziernika2012r.

INFORMACJA
o dokonanej analizie oSwiadczefmajQtkowych.

Zgodnie z art.24 h ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1597 z p62n. zm.) radny jest
zobowiqzany do zloLenia oSwiadczenia o swoim stanie maj4tkowym.
Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy jego majqtku odrgbnego oraz maj4tku
objqtegomalZeriskqwsp6lnoSciqmajetkow4.
Oswiadczenia maj4tkowe wraz z kopi4 swojego zeznarLiao wysokoSci
osi4gnigtego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego
- przewodnicz4cemurady gminy.
korektq radni skladaj4w 2 egzemplarzach
Oswiadczeniemajqtkowe jest skladaneprzez radnego, co roku do dnia
30 kwietnia, wedlug stanu na dzieh 31 grudnia roku poprzedniegooraz na dwa
miesiqceprzed uplyr,vemkadencji za rokbielqcy.
Zgodnie z art. 24 h ust. 6 w/w ustawy analizy danych zawartych
w oSwiadczeniumaj4tkowym dokonuje Przewodnicz4cyRady Gminy - osoba
kt6rej zlo2oto oSwiadczeniemajqtkowe.
W wyniku dokonanej analizy oiwiadczeri maj4tkowych informujg, 2e
wszyscy radni w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2012 r. zloLyli
oSwiadczeniamaj4tkowe. W analizowanycho6wiadczeniachmaj4tkowych - nie
stwierdzononieprawidlowoSci.
Analizy danych zawartych w oSwiadczeniachmaj4tkowych dokonuje
r6wnie2 Urzqd Skarbowy wla6ciwy ze wzglgdu na zamieszkanie osoby
skladajqcejoSwiadczenie.W dniu dzisiejszymwplynqlo pismo Nr APl0771341128A:13875112012Naczelnika Urzqdu Skarbowegow Pile dotycz4ce
analizy oSwiadczeri maj4tkowych zloiony ch Przewo dnlczqcemu Rady Gminy
Kaczory. Z treSciq w/w pisma Radni zostanq zapoznani po zakofczeniu sesji
i zloheniu przyrzeczenia o zachowaniu taj emnicy skarbowej.
Wojewoda Wielkopolski (pismo Nr KN.V. - 1.0046 - 439110z dnia
13.05.2010r.) poinformowal, 2e W6jt Gminy Kaczory Pan Brunon Wolski
i Przewodnicz4cyRady Gminy Kaczory Pan Stefan Kowal zloLyli o3wiadczenia
maj4tkowew terminie i nie stwierdzonow nich nieprawidloworici.

Kac2ory,26.10.2012
r.

