PROTOKOtr-,nr2212013
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu l0 czerwca2013 r.
w Gminnym OSrodku Kultury w Kaczorach
W obradachuczestniczvli:

o

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

W6jt Gminy Kaczory - Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy - Agnieszka Grabarska.
SekretarzGminy - Gizela Durecka.
Radcaprawny - Danuta Boniowska.
Radni Rady Gminy - wg listy obecnoSci.
Soltysi - wg listy obecnoSci.
Kierownicy jednostek orgarizacyjnychgminy - wg listy obecno5ci.
Mieszkancygminy.

Radni nieobecni:Tomasz Zalachowski.

ad. pkt 1/ Sprawy porz4dkowe.
Obradydwudziestejdrugiej sesji Rady Gminy Kaczory otworzyl oraz im przewodzil Pan
StefanKowal - Przewodnicz4cyRady Gminy Kaczory. Obrady rczpoczglysig o godz. l2oo
w saliGminnegoOSrodkaKultury w Kaczorach.
rady stwierdzil, 2e na podstawielisty
Po powitaniu radnychi goSci,przewodnicz4cy
obecnoSci,w posiedzeniuuczestniczylo14 radnych,co wobec ustawowegoskladu Rady
wynosz4cego15 os6b stanowilo quorum pozwalaj4cena podejmowaniepra:iromocnych
uchwal - listy obecnoici radnych oraz pozostalychosdb stanowiqzalqcznikinr I-2 do
niniejszego protokolu.
Rady poinformowal,2e protok6l z dwudziestejpierwszejsesji z dnia
Przewodnicz4cy
l7 mqa 2013r. wylo2onyjest do wgl4duw trakciesesji.JeZelido koricaobradnie zostane
zgloszoneprzez rudnychuwagi wobecjego treScito uwu2albqdg,ze protok6l zostalprzez
RadEprzyjgty.
Do koricaobradradni nie wnieSlizastze2efii uwag do treSciw/w protokolu.Zgodnie
z wczeSniejszqzapowiedziquznano, 2e protok6l zostal przez Radg Gminy prryjgty bez
poprawek.
PorzadekXXII sesjiRadyGminyKaczory:
1. Sprawyporz4dkowe.
2. Interpelacja i zapytaniaradnych.
3. PodjEcieuchwalyw sprawiezmiarryWieloletniejPrognozyFinansowejnalata
2013-2026.
4. Podjgcieuchwalyw sprawiezmianyuchwalybudZetowejta20l3 r.
5. Podjgcieuchwalyw sprawieocenyaktualnoScistudiumuwarunkowaf i kierunk6w
zagospodarowan
ia przestrzennego gminy Kaczory.
6. Podjgcieuchwalyw sprawiezg).oszenia
solectwaBrodna,R6wnopole,Dziembowo
do Programu,,Wielkopolska
i Dziemb6wko
OdnowaWsi 2013-2020.
7. Zapytaniai wolnevmioski.

8 . Odpowiedzi na zapytaria i wnioski.
9 . Zakofrczenie.
Przewodnicz4cy Rady Gminy poinformowal, Le zgodnie z afi.20 ust. la ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym Rada Gminy mo2e wprowadzil zmiany w porz4dku
sesjibezwzglgdnqwiEkszoSciqglos6wustawowegoskladu rady.
"
!
Rada Gminy nie wprowadzllaznian w porz4dkuXXII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radna Joanna Stachowiak - Kiedy odbEdziesiE nab6r pracownik6w do pracy na basenie?
Ile przewiduje sig miejsc pracy? Kto bgdzie odpowiedzialny za nab6r pracownik6w? Na
jakich zasadachz basenubEd4korzystatyszkoly?
Radny Radoslaw Grirka - Czy na terenie gminy bgdqprzygotowane plu2e dla mieszkaric6w
gl6wnie nadjeziorem,,Bobrowym" tztN.,,Jachn{'?
W6jt Gminy Kaczory Brunon Wolski - Na wstgpie przeprosil i wyjaSnil, dlaczegozwolano
sesjg w tak szybkim trybie. Wytlumaczyl, 2e bylo to konieczne, aby podpisa6 umowy
z wykonawcami na male programy odnowy wsi w miejscowosci Morzewo i Zelgniewo.
Kwota na lVw zadania z ptzeptowadzonych dw6ch przetarg6w byla wy2sza a nizeli Srodki
zabezpieczone w budzecie. Ponadto w zwiqzku z t'rrr, ze nie wiadomo, kiedy wejd4 do
realizacji programy odnowi wsi Smilowo i Dziembowo jest propozycja zdjEcia 100 tys. zl
z wlw zadwria i przeniesienia na parugrafy Ze\gruewa (27 tys. zl), Moruewa (33 tys. zl),
a pozostalq kwotg przeznaczy(, na remont budynk6w komunalnych (ok. 27 tys.), zakup
maszynydo koszeniatrawy (ok. 6 gl zl) i sza$ chlodniczej (ok. 7 tys. zl).
W dalszej czqSciwypowiedzi poinformowal,2e studium uwarunkowari i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory opracowane w 1999' r. uleglo
dezakttalizacji. W6jt Gminy zaproponowal rozpoczgcie prac nad przygotowaniem nowego
studium. Zaznaczyl, 2e aby do tego przyst4pii koniecznajest w pierwszej kolejnoSci ocena
obowiqguj4cego. Ww oceny dokonala Pani Iwona Wojtecka - urbanista. Opracowanie
nowego studiumjest bardzowu2nym tematem,moletrwal okolo dw6ch lat.
Ostatnia uchwala dotyczy zgloszenia do malych projekt6w unijnych solectwa
R6wnopole, Brodna, Dziembowo i Dziemb6wko (zagospodarowaniaplac6w przy WDK).
WyjaSnil, 2e w wlw sprawie konkrety bEd4podane p62niej, gdy bEdziewiadomo czy wnioski
zoslaly przylEte. Zaznaczyl,takhe 2e najlepszym rozwiqzaniem s4place zabdw zlokalizowane
prry przedszkolachz uwagi na codzienny nad nimi nadz6r.

ad. pkt 3/
Radna Aleksandra Wienke (wiceprzewodnicz4ca) odczytala projekt uchwaty w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowejna lata 2013-2026.
Pytaniai uwasi:
Radny R G6rka - PodkreSlil, 2e w wlw punkcie bEdzie glosowal przeciwko uchwale,
poniewaz zwigksza sig wydatki o 100 tys. zN. naZelgniewo i Morzewo kosztem Smilowa
i Dziembowa. Stan WDK w Smilowie nazwal ,,tagicznym" - przemaka dach, plesri na

Scianach'nieszczelneokna. Ponadto zarzucil W6jtowi Gminy, ze zbytp6ano zNohylwniosek
o dofinansowaniesrodk6w na remont wDK w smilowie i Dziembowle.,,
Radny s. Kowal - Nie zgodzil sig ze zdaniem przedm6wcy, zaznaczaiqc,Zenikomu
w tej
uchwale nie zabiera siE pienigdzy.
Rada Gminy w obecnosci 14 radnych w glosowaniu jawnym podigla wipkszosci4 glos6w
(1 1 glos6w - za,2 glosy - przeciw, I - glos wstr4rmuj4cy) uchwalp Nr XXIV15T/2013
w sprawie zlriarry Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-i026 (tchwala wraz
z zatqcznikamistanowi zalqczniknr 3 do niniejszegoprotokolu).

ad. pkt 4l
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy - przedstawilaprojekt ucliwaly w sprawie
zmianyuchwalybudzetowejGminy Kaczoryna 2013rok.
Pvtaniai uwagi:Nie zeloszono.
RadaGminy w obecnosci14 radnychw glosowaniujawrym podjpla wipkszosci4glos6w
(11 glos6w- za, 2 glosy - przeciw, I - glos wstrzymuj4cy)uchwalg Nr xxrvisblzors
w sprawie zmiany uchwaly bud2etowej Gminy Kaczory na 2013 rok (uchwala wraz
z zalqcznikamistanowizalqczniknr 4 do niniejszegoprotokolu).
ad. pkt 5/
Pani Iwona Wojtecka urbanistka przedstawila syntezQoceny aktualno5ci studium
uwarunkowafi kierunk6w zagospodarow
aria przestrzennego
Gminy Kaczory.

o

Na wstgpie,Paniurbanistkazvw6cilauwagQzgromadzonych,
2e obecnieobowiqzuj4ce
studium bpdzie aktualnedo momentu wejdcia w zycie nowego dokumentu.Ocenalist
dokumentemwynikajqcym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzeshzennym.
W celu oceny aktualnoScistudium W6jt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennymgminy oraz przedstawiaocengaktualnoSciRadzieGminy. Przy podejmowaniu
uchwalyo zmianiestudium,RadaGminy zgodniez przepisanibierzepod uwagEsiczeg6lnie
zgodnos6
studiumz obowi4zuiqcymi
przepisamiwynikai4cymiz ustawy22003r.
Na obszarzegminy, w tej chwili obowi4zujeuchwala w tXl4ll99 Rgdy Gminy
Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie studium uwarunkowari i " kierunk6w
zagospodarowaniaptzestrzennegogminy Kaczory. podstaw4 prawne w/w dokumentujest
ustawa z 1994 r., kt6ra w tej chwili juz nie obowiqpuje.obowi4Tujqcestudium bylo
opracowylvanew oparciu o danez Iat 90. W migdzy czasiebylo duzo zmian wynikaj4cych
z zarnierzefi inwestor6w, zalrrierzen gminy (dotycz4cych budowy inwestycji ielu
publicznego),infrastrukturalnych,innych inwestycji zapisanychw strategiachgminy ae tez
z faklycznegozagospodarowaniagminy i uwarunkowari niezaleimychod gminy.-To jest
wynikaj4cychz plan6w wojew6dztwa,ze zmianustaw na szczebluseimowym.Wszvstkie
lv/w uwarunkowaniapowoduj4 2e studium w czEsci jest nieaktualrie.-Na priykJad,
obowi4Tuj4cy
od 2010r. plan wojew6dztwaprzewiduje:
- droggekspresow4
Sl0 po p6lnocnejczgsciSmilowaa nie poludniowej,
- migdzynarodow4drogErowerowa
- modernizacjE
migd4marodowej
drogiwodnejE 70 narzeceNote6.
Ponadto na obszarzegminy Kaczory powstaly tereny z zakresu ochrony Srodowiskatj.

obszary ,,Natura 2000" i uzytki ekologiczne. Jest tak2e planowana budowa linii
energetycznych wysokiego napigcia 400 Kw. Do kolejnych przeslanek zmian nale?q
uwarunkowania wynikajqce z przepis6w prawnych. Zmienily sig wszystkie przepisy z za6esi
ochrony Srodowiska, ochrony przyrody i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Bior4c pod uwagg zmiany w przepisach prawnych otaz zakrcs tych zmian
w odniesieniu do obowiqzujqcego studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
przestrzeruIegogminy Kaczory, w)rynaganajest aktualizacja studium dla calego obszaru
gminy. WlaSciwym kierunkiem docelowych dziatafiwinno byd sporz4dzenie noweqo studium
uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowalia przestrzennego gminy Kaczory. Zarrieruenia
inwestycyjne i zwrqzana z tw
polityka gminy oraz wyznaczo\e nowe kierunki
zagospodarowaria przestrzennego muszq znale26 swoje odzwierciedlenie w nowym
dokumencie, uwzglgdniajqcym aktualne uwarunkowania. Takie dzialanie pozwoli na
dostosowaniepolityki gminy do obecnychprzepis6w oraz sltuacji spoleczno ekonomicznej
k;ajtr, przy uwzglEdnieniu zmian wynikajqcych r6wnie2 z faktu akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Powy2sza ocena aktualnoSci studium uwarunkowari i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory stanowi dokument, na podstawie kt6rego
Rada Gminy Kaczory podejmie stosown4 uchwalg w sprawie alttualno3ci studium
a w przypadku uznania studium za nieaktualne w czgsci lub w caloSci dzialaniazmielzajqce
do opracowania i uchwalenia zmiany studium w trybie wynikaj4cym z art. 27 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.
i
W dalszej czgSci wypowiedzi Pani I. Wojtecka odczytala projekt uchwaly
Nr XXIVI59/2013 w sprawie oceny aktualnoSci studium uwarunkowari i kierunk6w
zagospodarowaniaprzestrzennegogminy Kaczory.
Pytaniai uwagi:
Radny R. G6rka - Zapfial, dlaczego w przeslanych materialach nie byl uwzglgdniony
ostatniplan miejscowy dotyczqcymiejscowoSciMorzewo (22012 t.)?
Odp. Pani I. Wojtecka - Poinformowala, Ze byl on uwzglEdniony dodaj4c, 2e ocena nie jest
dokumentemprawa miejscowego i mole by(, opracowanaw r6zny spos6b. Ma przedstawii
s)'ntezQz zagadnierh,
kt6re przewiduje ustawai pozwolii na dojSciedo opracowaniastudium.
Radny R. G6rka - Czy wiele gmin przystgpujedo zmiany studium?
Pani I. Wojtecka odpowiedziala,2e na terenie powiatu pilskiego wiele gmin przygotowuje sig
do zmiany studium. Zna cztery kt6re analizuj4 oceniaj4 i przygotowujq siE do nowych
dokument6w.
Radny R. G6rka - Zaztaczyl, Ze obecnestudium nale?yzmieti6,lecz nie moZe by6 sytuacji,
2e jeden wniosek mieszkaricazostaje uwzglgdniony a inny nie. Wyrazil nadziejg, ze wnioski
bEdzierozstryga6 komisja urbanistycznai Rada Gminy.
Odp. Pani I. Wojtecka - Jeileli w ustawowym terminie ktol z\o|y wniosek, to na poczqtku
przy zmianie uchwaly jeszcze sig tego nie rczstrzyga. Nastgpuje to w, momencie
opracowywaniadokumentacji, aby wiedziet czy np. dany teren nadaje sig pod zabudowg,czy
gmina zamierza go uzbroi6. Zatem rozstrzyganie nastqpuje na etapie sporzqdzania studium
i naleiry do wyl4cznej kompetencji W6jta, kt6ry w tyrn zakresie moZe przyjqe r6zn4 politykg.
Sporzqdzajqcyrnplany miejscowe, studium jest W6jt Gminy, kt6ry w tym momencie ma
wladztwo planistyczne. W dalszej czgSci W6jt przedstawia Radzie uwagi wniesione przez
mieszkarica,kt6rego wniosek nie zostaNuwzglgdniony. W sytuacji, jeSli Rada uwzglgdni

wniosekdanegomieszkarica,studiumnie zostajeuchwalonei ponowniewraca do etapu
projektu.
Radny Marek Radke - Jakibgdzieszacunkowy
kosztw/w aktualizacji?
PaniI. Wojteckapoinformowala,2etrudnojest odpowiedzieina w/w pytanie.Przetargi,kt6re
odbywajqsig na terenieWojew6dztwaWielkopolskiegomaj4tak ogromnyrozrzr1tcenowypotrafi4by6nawetdziesigciokrotnie
vtyhszeod najniZszejceny.Pozatym w tej chwili jeszcze
nie sqznanewarunkigminy.
W6jt Gminy Kaczory B. Wolski dopowiedzialw sprawie sposobupostEpowania
przy
studiumopracowywanym
w 1999r. zaznacryl,ze to mieszkaricytak jak 14 lat temu bgd4
decydowa6i mied lvplyw na ksztalt studium, kt6re bgdzie opracowywane.BedA
organizowane
spotkania,podczas,kt6rychmieszkaricy
bgd4mogli wypowiadaiswojezdanie,
dyskutowa6.W6wczas wszyscy b9d4 wiedzieli, co, gdzie bgdzie ujgte, budowane.
Budownictwo zawszebylo i bqdzie lokowanew taki spos6b,aby koszty plfnrejszych zadafr
(uzbrojenie) byNynajnilsze. wlodarz Gminy podkreslil, 2e studium jest bardzo w.vnym
dokumentem,
azdarie mieszkaric6w
bqdziestanowilowytycznedla W6jta i RadyGminy.
Sohyswsi Jeziorki Janusz Michaelis - W jaki spos6bstudiumbgdziesiE bronilo przed
czynnikamizewngtrznyminp. zapEdamiekolog6w,innymi dzialajqcymigrupami?
Odp. W6jt Gminy B. Wolski - Przed niekt6n'mi czynnikami zewnQtrzn)'rniniestety nie
bqdzie mozna sig obronii. Aby studium zostalo uchwalonebEdzie trzebapewne rzeczy do
niegowprowadzii.
W6jt Gminy zaznaczyl, 2e na dzisiejszej sesji mial by6 obecny przedstawiciel
poniewazprzez Ieren gminy Kaczory a dokladnieprzez
z PolskichSieci Energetycznych
Krzewing,Morzewo, Rzadkowoi PrawomySlbEdqprowadzonelinie wysokiegonapiEcia
o mocy 400 KW. Ww inwestycjajest ujEta w planie og6lnokrajowym.Obecniezostal
przedstawionywstQpnywyrys. Wedlug Wlodarza Gminy nie powinien on pr_zeszkadzat
mieszkaricom,
leczwlw tematjestjeszczedo przedyskutowania.
Przewodnicz4cyRady Gminy S. Kowal przywolatdo porz4dkuradnegoR. G6rkg,kt6ry
swyrni insynuacjamiobrazil i obru2atych kt6rzy brali aktywny udzial na rzecz gminy kiedyS
iteraz.
RadaGminy w obecno6ci14 radnychw glosowaniujalny* podjpla jednogloSnieuchwalp
Nr XXII/15912013 w sprawie oceny aktualnoSci studium uwarunkowari i kierunk6w
przestzennego gminy Kaczory (uchwala stqnowi zalqcznik Nr 5 do
zagospodarowanra
niniejszego pr otokolu).

ad. pkt 6/
Radna Aleksandra Wienke (wiceprzewodnicz4ca) odczytala projekt uchwaly w sprawie
z$oszenia solectwa Brodna, R6wnopole, Dziembowo i Dziemb6wko do Programu
,,WielkopolskaOdnowaWsi 2013 -2020.
Pytaniai uwaei: Nie zgloszono.

Rada Gminy w obecnosci 14 radnych w glosowaniujawnym podjgla jednoglosnie uchwalp
Nr XXII/16012013 w sprawie zgjoszenia solectwa Brodna, R6wnopole, Dziembowo
i Dziemb6wko do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" (uchwala stanowi
zalqcznik Nr 6 do niniejszego protokolu).

ad. pkt 7/Zapytania i wolne wnioski.
Radny R. Grzelak - Wnioskowal o nawiezienie ziemi na pobocze drogi gminnej
zDziembowa do Dziemb6wka (brak mo2liwo3ci wymijania).
Ra.dny R. G6rka - Pytal kiedy bEdzie realizowana budowa oSwietleniana ul. Flaczorskiej
w Smilowie?
Radny R. G6rka - W nawi4zaniu do przywolania do porz4dku, zarnrcil Przewodnicz4cemu
Rady Gminy "hamskie zachowanie" - komentowanie wlpowiedzi, u2ywanie obrazliwego
slowa.
Radna J. Stachowiak - Powiedziala,2e pomimo godnegoi kulturalnego zachowania bywala
obru2arrana sesjach Rady Gmiy, czego w6wczas Przewodnicz4cy Rady nie zauwuiryl, nie
przywolal nikogo do porz4dku.
Soltys wsi Jeziorki Janusz Michaelis - Apelowal do Rady o romva2enie moZliwoSci
wystqpienia ze Zwrqzku Mipdzygminnego. Zaznaczyl, 2e Gmina Szydlowo tak'oczynila. Z
now4firm4wynegocjowala ceny duzo nizsze anizeli obowi4pujacew Gminie Kaczory.
Odp. Soltys wsi Dziemb6wko Jan Robakowski - Wyja6nil, Ze Szydlowo wyst4pilo ze
Zvttqzku z powodu wysypiska, kt6re posiada na swoim terenie i utraty duzej kwoty Srodk6w
pieniE2nychz tego tytulu.
Soltys wsi Kaczory Wieslawa Srymczak - Zarzucila W6jtowi Gminy zniewu2enie funkcji
soltysajak4 pelni poprzez nie zaproszeniena podsumowanie roku oraz brak obecno3cina
zebraniu wiejskim mieszkaric6w Kaczor. Nawi4Tujqc do ilw zebrania powiedziala, Ze
otrrpala odpowiedz na pytania z zebrania, jednak nie na wszystkie tj. dotycz4ce zmiarr
w gospodarceodpadami,obowi4Tuj4cymiod lipca 2013 r.
Soltys wsi Smilowo Teresa Strzelecka - Pytala o deklaracje dot. Smieci dla szk6l z terenu
gminy, kt6re nadal nie dotarly ze Zw'r4zku Migdzygminnego. Nadmienila tak2e, 2e nie
rozumie oburzeniaradnychdodaj4c, zenakdzdej sesjijest obruhanaprzezradnegoR. G6rk.
Radny R. G6rka - ZarzuciNorganizatoromspotkaniaz okazji dnia samorz4duterytorialnego,
2e nie zaprosili tylko trzech radnychtj. R. G6rki, J. Stachowiaki M. Radki.
Odp. Radny Kazimierz Zalachowski - Podzigkowal za wlw spotkanie wszystkim, kt6rzy
zechcieli w nim uczestniczyl, kt6qnn zaleiry na rozowju gminy Kaczory. Podzigkowal za
wspanial4atmosferE,kt6rej nie udalo siEzakl6ci6.
O godzinie l33a sesje opuScila radna J. Stachowiak pomniejszaj4c iloSi czlonk6w rady
bior4cychudzial w posiedzeniudo 13 os6b.

Radna A. Wienke - Zabralaglos w sprawietzw. "Smieci". Poprosila o przekazaniesoltysom
druk6w deklaracji wyazz objaSnieniamidotyczacymisegregacji,gdy? nie wszyscl'jeszczeje
otrzlnnali poczty ze Zw iqzku.
Odp. J. Robakowski sohys wsi Dziemb6wko - Poinformowal, 2e jako soltys z wlasnej
inicjatywy (nte przez po3rednik6w) udal sig do Zwiqzkl. Otrzymal pewne informacje, druki
deklaracji, o wszystkim powiadomil mieszkaric6wDziemb6wka.

ad. pkt 8/ Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
W6jt Gminy B. Wolski - Na wstgpieW6jt Gminy zaznaczyl,ZeGminaKaczoryjest
odbieraj4jajako dobrze
na zewnqtrz.Osoby,kt6re do niej przyjeZdZajq
dobrzepostrzegana
i UrzEdu.PodkeSliltakle, 2e
mieszkaric6w
zorganizowana,.
Widz4 wieloletni4gospodamo5d
natefi dbat o dobry wizerunek gminy, nie wyszukiwa6miejsc zaniedbanych,kr6re zawsze
moznagdzief znale26.
W dalszej czgSciwlzpowiedzipoinformowal,ze niebawemnastqpi oddanie nowo,
budowanejptywalni. W chwili obecnejtrwaj4 pracenad jej organizacjar.
Wkr6tce dowiedz4
siEParistwoo przyjgtymwariancie.Wodarz Gminy ponownieodni6sl sig do nowychzasad
gospodarowania
odpadami.PodkreSlil,ze w chwili obecnejnie moina ocenil czy podjgto
dobr4decyzjgw sprawieprzystqpieniado ZutiqzkuMigdzygminnego.
DopierowszystkosiE
oka2e,gdy zacznie to funkcjonowa6.Nalezy wierzy6,,2e bgdzie dobrze. W6jt Gminy
zaznaczyN,
ze wnioskowalo nihszestawki dla rodzin wielodzietnych,lecz nie wiadomoczy
uda siE to wyvalczy6. Poprosil o cierpliwo56w tym temacie.Powiedzial,2e je3li bgdzie
bardzo2Ie, GminaKaczoryuyst4pi ze Zwiqzku.
W sprawiejezior poinformowal,ze fak jak kazdegoroku bgd4wysprzetpne
a woda
bEdzieprzebadana.
OdnoSnieoSwietleniana ul. Kaczorskiejw Smilowie 6Edzieono
wykonanetak jak obiecano.w6jt Gminy poprosilo nie wlpominanie,kt6re drogi gminnesq
robionew pierwszejkolejnoScia kt6re nie. Ich budowajest wykonywanakonsekwentnie
z roku na rok, pocz4wszyod najgorszych.Ponadto,realizacjazadanwynika z przyjelegona
dany rok budzetui Wieloletniej PrognozyFinansowej,kt6ra jest sukcesyr,vnie
,eali"i*aoa
nnierzajqcdo celu.
Na zakofczenie,W6jt Gminyapelowalo tworzeniedobrejatmosfery.
ad. pkt 9/ Zakoficzenie.
Po wyczerpaniuporz4dkuobradPan stefanKowal - Przewodnicz4cy
Rady.GminyKaczory
1
godz.1350XXI sesjgRadyGminy Kaczory.
zakohczyNo
Protok6lowala:

Przewodniczvl:
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LISTA

OBECNOSCT

Ku",oryt dn^lo "o*"u 2ol3'
RADNYCH

na XXII sesji Rady Gminy KaczorY
w dniu 10 czerwca2013 r.

1.GOLDBERG

JAROSI.AW

2. GRZELAK

RYSZARD

3. GORKA

RADOSI,AW

4. KALKA

I{ENRYK

5. KIERUJ

JAN

6. KOWAL

STEFAN

7. KRUPA

DARIUSZ

8. RADKE

MAREK

9. SCHUR

JAN

10.STACHOWIAK

JOANNA

rr.srrwrNsra

MAI.GORZATA

12.WIENKE

ALEKSANDRA

13.ZAT-ACHOWSKI

KAZIMIERZ

14.ZAN-ACHOWSKI

TOMASZ

15.ZDANOWICZ

ZBIGNIEW

/.- ",t

zaproszonychgoScina XXII sesjgRady Gminy Kaczory w dniu 10.06.2013r.
I. SOI-TYSI:
l. Zofra KoScielska
2. Jan Robakowski
3. JanuszMichaelis
4. Wieslawa Szymczak
5. Jan Marciniak
6. Zenon Kin
7.N,ukaszMaSnica
8. Emilia Welenic
9. Miroslaw Kopertowicz
10. TeresaStrzelecka
11.BogdanPszcz6lka
II. KIEROWNICY JEDNOSTEK:
l) Gizela Durecka
2) Agnieszka Grabarska
3) Zdzislawa Kgpczytiska
4) AndrzejKozera
5) henaRadka
6) Krystyna Adamczyk
7) HonorataPilarz

III. MIESZKANCY GMINY KACZORY
1)
2)
3)
4)
5).........
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