P R O T O K Ó Ł nr 17/2008
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 29 września 2008 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.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady siedemnastej 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 15 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 obrad poinformował, że protokół nr 16/2008 z sesji z dnia 27 sierpnia
2008 r. jest wyłożony do wglądu w trakcie obrad. Jeżeli do końca sesji nie będą zgłoszone
uwagi do treści protokołu to uważać się będzie, że protokół został przez Radę Gminy
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.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek XVII sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta Gminy.
4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze
2008 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Kaczory z Stowarzyszenia Gmin
Ziemi Chodzieskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania
i efektywności modernizacji drogi.
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9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca analizy
oświadczeń majątkowych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku
sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku XVII sesji.

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

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Aleksandra Wienke:
q Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Rewizyjną, w ostatnim
czasie odbyła jedno wspólne posiedzenie. Podczas spotkania omawiano materiały
sesyjne oraz zaplanowano omówienie dodatkowego tematu dotyczącego działalności
Izb Rolniczych. Przed posiedzeniem Komisji Pan Krzysztof Banaszkiewicz
usprawiedliwił swoją nieobecność i dostarczył pisemną informację na w/w temat.
Pomimo tego, w/w punkt przesunięto na inny termin z uwagi na nieobecność
przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
q Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła informację z wykonania budżetu gminy
Kaczory za pierwsze półrocze 2008 r. W pierwszym półroczu dochody kształtowały
się na poziomie około 50%, a wydatki były niższe, co spowodowane było tym, że
większość inwestycji zrealizowana będzie dopiero w drugim półroczu bieżącego roku.
Ponadto skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie (m.in. otrzymano dotację celową
na zakup podręczników dla dzieci do szkół).
q Radna A. Wienke przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości
zaproponowane przez członków KRiOŚ oraz KR na 2009 r. (tabela z propozycjami
stawek poszczególnych Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
q Sprawa wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej omawiana była już
na wcześniejszych posiedzeniach Komisji, a ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła
na ostatnim posiedzeniu.
q Uchwałę w sprawie opinii o celowości realizacji zadania i efektywności modernizacji
dróg w Morzewie, Śmiłowie i Zelgniewie zaopiniowano pozytywnie.
Na posiedzeniu Komisji nie zgłoszono wniosków oraz zapytań.
q
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu Jarosław
Goldberg:
q Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
wraz z Komisją Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu spotkały się w dniu 25.09.2008 r. na
wspólnym posiedzeniu, podczas którego omówiono materiały sesyjne. Zadawalający
był wskaźnik wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze tj. 55%. Stawki podatku
od nieruchomości zaproponowano w tej samej wysokości, co poprzednie dwie
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q

Komisje z wyjątkiem stawki od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,20 zł. KRiOŚ wraz z KR proponowały stawkę 0,17 zł. Wszystkie
pozostałe uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie.
Wnioski z Komisji:
– Czy zostanie dokończony chodnik w Dziembowie wzdłuż drogi powiatowej?
– Czy zostanie poprowadzony wodociąg w kierunku państwa Gołotów, Pietrzaków.
Czy nie można byłoby połączyć w/w inwestycji z zaplanowaną inwestycją
kanalizacji sanitarnej Krzewiny Dolnej?
– Kto z Urzędu Gminy nadzorował akcją „sprzątanie świata? Prośba, aby
w przyszłym sezonie letnim lepiej zorganizować teren przy plaży nad jeziorem
tzw. „Jachna”. W tym roku brakowało pojemników na śmieci.
– W ostatnim okresie w Kaczorach bezpieczeństwo mieszkańców zostało
zachwiane. Może trzeba było by pomyśleć o monitoringu ronda lub o wydłużeniu
oświetlenia z uwagi na zdarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim czasie przy
rondzie.
– Kiedy będzie modernizowana droga na ul. Osiedle Leśne w Śmiłowie?
– Pomimo zapewnień Prezesa Zarządu „Farmutil H.S.” problem odorowy w gminie
nie zniknął.

Wójt – mgr Brunon Wolski:
Ø W najbliższym czasie zostaną zakończone inwestycje drogowe zaplanowane na bieżący
rok. Nastąpił odbiór dróg - w Dziembowie, Morzewie i Rzadkowie. W/w inwestycje
poprawiły estetykę gminy oraz używalność dróg. Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto
przetarg na kolejne drogi w Morzewie. Do 15 listopada 2008 r. zostanie wykonana droga
równoległa do tzw. „kościelnej” oraz tzw. „bruk”. Nastąpi także dokończenie kanalizacji
sanitarnej w Krzewinie Dolnej. Podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej
w Dziembowie. W/w inwestycja została rozłożona na dwa lata. Powinna zostać
zakończona do 30 listopada 2009 r. Nadal trwa remont Wiejskiego Domu Kultury
w Rzadkowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach oraz salki przy Urzędzie Gminy.
Ponadto, w 2008 r. zrobiono wspólnie z powiatem chodnik w Równopolu, który
ostatecznie zostanie zakończony w 2009 r. Chodnik w Kaczorach na ul. Dworcowej
z jednej strony zostanie wykonany przez powiat, a z drugiej strony wspólnie z gminą.
Chodnik realizowany wspólnie z gminą zostanie wykonany jeszcze w tym roku.
Ø Od wielu lat mamy wspólne stanowisko z Radą, aby nie podwyższać zbyt dużo wysokości
podatków. Zaproponowane stawki na 2009 r. są podwyższone bardzo niewiele. Przez
wiele lat utrzymywaliśmy podatki na najwyższym poziomie, co umożliwiło wykonanie
wielu inwestycji. Obecnie możemy zwolnić tempo i utrzymywać podatki na
zadawalającym poziomie dla mieszkańców.
Ø Proszę składać wnioski, uwagi do budżetu na 2009 r. W 2009 r. będziemy kończyli
rozpoczęte inwestycje drogowe i zaczniemy remonty dróg gminnych w Śmiłowie (m.in.
na ul. Osiedle Leśne), Zelgniewie i Jeziorkach. Kolejność wykonywania poszczególnych
dróg zostanie ustalona wspólnie z poszczególnymi radami sołeckimi.
Ø Na zaproszenie Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,
wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy byliśmy na Ukrainie, by wdrożyć
samorządność i przekazać doświadczenia w prowadzeniu samorządu terytorialnego (m.in.
szkół, budżetu itp.). Uważam, że Ukraina potrzebuje reformy. Wierzę, że znając bogactwo
i dążenie Ukrainy niebawem dołączy to takich krajów, jak m.in. Polska. Przedstawiciele
samorządu Ukraińskiego przyjadą z wizytą do naszej gminy wiosną przyszłego roku.
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Ø Dziękuję Pani Grażynie Miler Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w Kaczorach za
zaangażowanie w organizowanie szkoły na odpowiednio wysokim poziomie. Myślę, że
pod względem warunków nauki, Gimnazjum Publiczne w Kaczorach nie odbiega od
najlepszych pilskich gimnazjów (nowa sala do nauki języków obcych).
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła informację z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze 2008 r. oraz odczytała uchwałę Nr
SO – 0953/10/14/Pi/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 02 września 2008 r. – pozytywną opinię (informacja wraz z opinią stanowią załączniki
nr 4,5 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 5/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XVII/97/2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.

ad. pkt 6/
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed przystąpieniem do podjęcia uchwały
w sprawie podatku od nieruchomości prosi o przegłosowanie stawki podatku, która była
proponowana w różnej wysokości przez Komisje, a mianowicie:
od gruntów pozostałych (§ 1 pkt 1 c)
(Komisja Rewizyjna i KRiOŚ proponowały – 0,17 zł)
(KZOKiS i KRGPiB proponowały – 0,20 zł).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów („za” – 13
głosów, „przeciwnych” – nie było, „wstrzymujących” – 2 głos) przyjęła stawkę 0,17 zł od
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni.
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Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie podatku
od nieruchomości.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za” – 14 głosów, „przeciwnych” – 1 głos, „wstrzymujących” – nie było) uchwałę Nr
XVII/98/2008 w sprawie podatku od nieruchomości (uchwała stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wystąpienia gminy Kaczory ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej.
Pytania i uwagi:
Stefan Kowal – Część gmin powiatu chodzieskiego wystąpiła ze stowarzyszenia, więc nie
uzasadniona byłaby dalsza działalność gminy Kaczory w w/w organizacji.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XVII/99/2008 w sprawie wystąpienia gminy Kaczory ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Chodzieskiej (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
a) Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania i efektywności modernizacji drogi
(w Morzewie – odcinek od drogi powiatowej w kierunku Rzadkowa, działka nr
173/1).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XVII/100/2008 w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania i efektywności
modernizacji drogi (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
b) Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania i efektywności modernizacji drogi
(w Śmiłowie – odcinek od drogi krajowej (obok poczty) w kierunku Brodnej, działka
nr 8/2 oraz w Zelgniewie – odcinek od drogi powiatowej w kierunku Mościsk, działki
nr 305 i 296).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XVII/101/2008 w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania i efektywności
modernizacji drogi (uchwała stanowi załącznik nr10 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 8/
Pani Gizela Durecka – Sekretarz Gminy z upoważnienia Wójta przedstawiła informację
Wójta o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych (informacja stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal przedstawił informację dotyczącą
analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych (informacja stanowi załącznik nr
12 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 9/ Zapytania i wolne wnioski.
Radna Joanna Stachowiak:
o Byłam przeciwna uchwale w sprawie podatku o nieruchomości dlatego, że pomimo iż
podwyżki stawek nie są znaczące to jednak są. Uważam, że można byłoby znaleźć
oszczędności w przyszłorocznym budżecie. Obciążamy podatników podwyżkami,
a potem, kiedy głosujemy nad podwyżkami płac np. dla nauczycieli nie wydajemy łatwo
pieniędzy.
o Mam uwagi do folderu promującego gminę Kaczory. Zawiera on błąd w nazwie rzeki
Radacznica. Ponadto uważam, że brakuje w nim historii dotyczącej II Wojny Światowej.
Myślę, że zbyt mało uwagi poświęca się naszemu bohaterowi - Piotrowi Konieczce
poległemu w wojnie obronnej w 1939 roku.
Radny Henryk Kalka:
Ø W sprawie podatków chciałbym powiedzieć, że komfortową sytuacją dla radnego jest,
gdy głosuje za najniższymi podatkami oraz za najwyższymi podwyżkami wynagrodzeń.
Jednak realia są zupełnie inne i trzeba realnie patrzeć na rzeczywistość.
Ø Obowiązek przedkładania oświadczeń majątkowych przez przewodniczącego, wójta
wynika z przepisów prawnych. Na ostatniej sesji padło pytanie – czy jest obowiązek
umieszczania w/w oświadczeń w internecie i kiedy zostaną umieszczone. Byłem
zaskoczony w/w pytaniem, ponieważ nie wpadłbym nawet na pomysł by wertować
i sprawdzać oświadczenia innych osób w internecie. Z tego, co dzisiaj usłyszałem
oświadczenia zostały przekazane odpowiednim organom w terminie i nie stwierdzono
w nich żadnych uchybień.
Niedawno, w naszej gminie miało miejsce niegodziwe zdarzenie polegające na
rozwieszaniu wydrukowanych z internetu oświadczeń majątkowych wraz z dopiskami.
Uważam, że nie powinno ono mieć miejsca gdyż działania Wójta idą w kierunku
integracji społeczności gminnej, co widać na różnych uroczystościach i spotkaniach
gminnych, a rozwieszanie w/w plakatów miało na celu dezintegrowanie społeczności.
Przewodniczący Rady Stefan Kowal:
Ø Wcześniej, gdy nie było internetu, były donosy. Teraz ludzie poprzez internet piszą
anonimowo uwagi. Uważam, że wszystko zależy od wewnętrznych słabości.
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Ø Podczas wizyty w Obwodzie Winnickim na Ukrainie mieliśmy bardzo dużo różnych
spotkań m.in. ze studentami, wójtami. Odnieśliśmy wrażenie, że Ukraińcy chcą od nas się
uczyć. Będziemy starali się stwarzać warunki wymiany na poziomie młodzieży by pomóc
im w integracji z Europą. W prywatnych rozmowach można było także odczuć
odreagowanie na lata obecności w „Sowieckim Sojuzie”.
Ø Ukraina ma ogromny potencjał, którym są m.in. gleby. Jednak jej obywatele sami o sobie
mówią, że Bóg dał im ziemie, ale nie dał im rąk do pracy.
Ø Na Ukrainie wójt ma mały zasięg terytorialny. Zostaje wybrany praktycznie już dla jednej
wioski i ma swoją administrację. Na Ukrainie budynki, infrastruktura wymagają
remontów i odtworzenia. Podobnie, na jednego lekarza pierwszego kontaktu przypada
zaledwie kilkuset pacjentów. Jeśli Ukraińcy tego nie zreformują, pieniądze będą im
uciekały.

ad. pkt 10/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski:
Ø Jestem przygotowany na ataki pod moim adresem, które trwają wiele lat. Rozwieszając
pod osłoną nocy wydrukowane z internetu oświadczenia majątkowe wraz z ręcznymi
dopiskami chciano kolejny raz zrobić sensację i nagłośnić ile Wójt Gminy Kaczory
zarabia? Oświadczenia majątkowe nie są tajemnicą. Rada ustala moje pobory, które są
porównywalne w stosunku do Wójtów, Burmistrzów innych gmin.
Ø Pomimo wszystko uważam, że jesteśmy społeczeństwem zintegrowanym, co widać
podczas wielu różnych uroczystości i pojedyncze jednostki tego nie popsują. Zawsze
mówię dobrze o naszej gminie. Chcę, aby ludzie z zewnątrz postrzegali nas pozytywnie.
Jesteśmy jedną z najlepszych gmin w województwie Wielkopolskim i będę robił
wszystko, aby naszym mieszkańcom żyło się przyjaźnie i coraz lepiej.
Ø Uważam, że wójt, radny powinni brać na siebie odpowiedzialność i działać nie tylko po to
by przypodobać się innym. Nie zawsze powinni podejmować decyzje pod publiczkę, które
będą się wszystkim podobały. Radna J. Stachowiak głosowała przeciwko uchwale
w sprawie podatku od nieruchomości ponieważ o kilka groszy podwyższono stawki.
Podwyżka o zaledwie 0,03 grosze nie jest podwyżką. Tak, jak wcześniej powiedziałem
już nie podwyższamy podatków w naszej gminie. W latach wcześniejszych mieliśmy
odwagę utrzymywać podatki na najwyższym poziomie by realizować inwestycje. Pomimo
początkowych ataków, ludzie przyjęli stawki, ponieważ wiedzieli, po co to robimy.
Ø ad. zgłoszonych wniosków na posiedzeniach komisji:
– Chodnik w Dziembowie miał zostać wykonany przez powiat w ramach
inwestycji budowy drogi Ujście – Ruda w najbliższych latach. Niebawem
wspólnie z powiatem będziemy planować inwestycje powiatowo – gminne na
2009 r. więc będę rozmawiał także w sprawie w/w chodnika.
– Wodociąg w kierunku państwa Gołotów zrobimy prawdopodobnie
w przyszłym roku. Nie można w/w inwestycji połączyć z budową kanalizacji
w Krzewinie „dolnej”. W tym roku wykonamy wodociąg w Śmiłowie (tzw.
„finety”).
– Nie zarządzałem akcją „sprzątanie świata”. Gmina nie będzie przystępować do
w/w akcji, jeśli dzieci będą zbierały papierki w czasie godzin lekcyjnych.
Wyjątek będzie stanowiła sytuacja, gdy akcja będzie organizowana po lekcjach
lub w dni wolne od nauki.
– Wydaje mi się, że bezpieczeństwo mieszkańców nie zostało zachwiane i nie
ma niebezpieczeństwa. W sprawie, monitoringu ronda nie jestem
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zwolennikiem takiego rozwiązania. Uważam, że jeśli zrobilibyśmy monitoring
ronda, osoby z centrum przeniosłyby się w inne miejsce, a nie jesteśmy
w stanie zrobić monitoringu wszędzie.
W ostatnim czasie sporadycznie także odczułem nieprzyjemny zapach rano
w Kaczorach. Wydaje mi się, że to nie było jednak to, co wcześniej.
Rozmawiałem z prezesem zakładów „Farmutil H.S.” i powiedział, że w/w
zdarzenia nie powinny mieć miejsca. Rozmawiałem z mieszkańcami Śmiłowa
i twierdzą, że problem odoru pojawia się sporadycznie. Będziemy naciskać
zakłady, aby było jeszcze lepiej jednak uważam, że sytuacja została
opanowana, a to, co jest nie jest tak uciążliwe.

ad. pkt 11/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 13 50 XVII sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:

Przewodniczył:
Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Agnieszka Kopydłowska

Inspektor

Stefan Kowal
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