P R O T O K Ó Ł nr 19/2008
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 30 grudnia 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.
Projektanci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Iwona
Wojtecka, Mieczysław Karpiński.
6) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
7) Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kaczorach, dyrektorzy szkół podstawowych
i przedszkoli – wg listy obecności.
8) Sołtysi – wg listy obecności.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dziewiętnastej 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 1-3 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 18/2008 z sesji z dnia 14 listopada
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 XIX sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Śmiłowo – rejon ulicy Górnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Jeziorki – teren „Nad skarpą”.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kaczory na 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
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 XIX 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:
Ø Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Rewizyjną, w ostatnim
czasie odbyła jedno wspólne posiedzenie, podczas którego omawiano tematy
dotyczące dzisiejszej sesji.
Ø Po szczegółowym przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – teren „Nad skarpą” proponujemy
zmienić § 12 pkt 5 w/cytowanego projektu uchwały i wprowadzić zapis: zaopatrzenie
w energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła, poprzez stosowanie paliw
płynnych, gazowych i stałych, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji lub
alternatywnych źródeł energii zgodnie z programem ochrony powietrza dla strefy –
powiat pilski.
Ø Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Śmiłowo – rejon ulicy Górnej proponujemy przyjąć w przedstawionej formie.
Ø Dokładnie przeanalizowaliśmy także dochody i wydatki budżetu na 2009 r. Dochody
w 2009 r. będą się kształtowały na poziomie roku 2008 lecz wydatki będą wyższe.
W 2009 r. wzrosną wydatki na oświatę - na przedszkola z własnego budżetu gminy
będziemy musieli dołożyć około 540 tys. zł.
Ø Wykonanie budżetu za 2008 r. po ostatnich zmianach jest prawidłowe i kształtuje się
na poziomie ponad 97%. Zadłużenie gminy Kaczory na dzień 31 grudnia 2008 roku
wynosi 2.534 tys. zł, co stanowi około 14%.
Ø Komisje nie wniosły uwag i zastrzeżeń do projektów uchwał dotyczących rocznego
programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami oraz w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

2

Ø Wnioski z Komisji:
Radny Jan Schur:
• Co z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych? Kolejny raz, powiat został
zaskoczony przez zimę. Posypywanie w okresie zimowym tylko zakrętów jest
niewystarczające.
• Wystosować pismo do Dyrektora Poczty w Kaczorach, aby zostały zrobione
zadaszenia nad skrzynkami do listów oraz aby zadbano o porządek wokół w/w
skrzynek. Listy w obecnych skrzynkach są wilgotne a skrzynki zarośnięte
pokrzywami.
Radny Jan Kieruj:
• Wystosować pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, aby w projekcie
budowy obwodnicy Byszki – Ruda uwzględnili budowę chodników po obu
stronach drogi w Dziembowie. Czy istnieje wstępny projekt budowy
obwodnicy Byszki – Ruda uwzględniający które chodniki oraz pobocza
z naszej gminy zostaną wykonane w ramach w/w inwestycji? Czy istnieje
możliwość zapoznania się z w/w projektem?
• Czy funkcjonuje stacja telefonii komórkowej, którą budowała sieć Era?
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu - Kazimierz Załachowski:
W ostatnim okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie KZOKiS wraz z Komisją
Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu, podczas którego omawiano materiały
dotyczące porządku XIX sesji. Po szczegółowym przeanalizowaniu projektu uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – teren „Nad
skarpą” podobnie jak KRIOŚ oraz KR proponujemy zmienić § 12 pkt 5 w/cytowanego
projektu uchwały i wprowadzić zapis, który przedstawiła przed chwilą radna A. Wienke.
W przypadku pozostałych projektów uchwał, Komisje nie wniosły zastrzeżeń
i postanowiły przyjąć je w przedstawionej formie. Analizując budżet na 2009 r. należy jednak
podkreślić, że ponad połowa całego budżetu gminy jest przeznaczana na oświatę.
Wnioski z komisji głównie dotyczyły zimowego utrzymania dróg powiatowych. Radni
skarżyli się na drogi powiatowe m.in. z Piły do Zelgniewa, do Śmiłowa i Chodzieży. Podczas
wyjazdowej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w Kaczorach, Starosta Pilski Tomasz
Bugajski powiedział, że powiat jest doskonale przygotowany do zimowego utrzymania dróg.
Rzeczywistość okazała się jednak inna, czego dowodem są liczne wypadki i kolizje. Pomimo
wielu obietnic Starosty Pilskiego, wzorem lat ubiegłych drogi powiatowe w gminie Kaczory
są zapomniane.
Radna Hanna Okupniak wnioskuje aby wystosować pismo o zamontowanie
w Śmiłowie tzw. „fotoradaru”. Były także wnioski pod adresem Policji w Kaczorach, które
wyjaśnię i przekażę bezpośrednio Komendantowi Policji w Kaczorach.
Wójt Gminy Kaczory – mgr Brunon Wolski:
Ø Od ostatniej sesji, prace Wójta skupiały się poza przygotowaniem budżetu na 2009 r.
także na zamknięciu 2008 r. i wprowadzeniu ewentualnych poprawek oraz korekt
w istniejącym budżecie. Niestety nie udało się dokończyć budowy drogi przy ul.
Pilskiej oraz Śmiłowskiej w Kaczorach. Jednak do zakończenia w/w inwestycji
pozostało już bardzo niewiele. Wykonane inwestycje na pewno przyczyniły się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
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Ø W związku z licznymi i słusznymi uwagami radnych w sprawie dróg powiatowych,
myślę, że na początku 2009 r. zaprosimy Starostę Pilskiego, radnego Rady Powiatu
Pana Mariana Martenkę oraz przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Pile
i porozmawiamy co zamierzają zrobić w sprawie m.in. projektu budowy obwodnicy
Byszki – Ruda, zimowego utrzymania dróg czy też niebezpiecznego skrzyżowania
w Śmiłowie.
Ø Słusznie przewodniczący KZOKiS Pan Kazimierz Załachowski zauważył, że bardzo
duża część budżetu gminy na 2009 r. przeznaczana jest na oświatę. Jednak to już nie
pierwszy raz tyle środków trafia do szkół i przedszkoli. Wierzę, że dyrektorzy
poszczególnych placówek doceniają ten fakt i podchodzą poważnie do działalności
samorządu i rady. Relacje pomiędzy szkołami a radą z roku na rok są coraz lepsze.
Ø Uważam, że nie powinniśmy zbyt dużo wymagać od budżetu gminy na 2009 r. Myślę,
że trzeba zwolnić tempo. W 2009 r. we wszystkich miejscowościach będzie się coś
działo. Ludzie zaczynają doceniać zrobione inwestycje w gminie, wiele spraw
dostrzegają i podpowiadają, za co jestem wdzięczny.
Ø Dziękuję radzie za zaakceptowanie budżetu w przedstawionej formie. Budżet na 2009
r. traktujemy elastycznie i będziemy nad nim cały czas pracować w 2009 roku.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/ Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon ulicy Górnej.
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na
posiedzeniach komisji. Poprosił o zadawanie ewentualnych pytań Pani Iwonie Wojteckiej
projektantowi planu.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poinformował, że załącznik nr 1stanowi mapa (nie podlega odrębnemu
głosowaniu).
Poprosił o przegłosowanie załączników nr 2-4 do w/w uchwały:

a) Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał treść załącznika nr 2 do w/w
uchwały tzn. stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon ulicy Górnej z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym stwierdziła jednogłośnie
zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon ulicy
Górnej z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kaczory.
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b) Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał treść załącznika nr 3 do w/w
uchwały tzn. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon ulicy Górnej, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w
rozstrzygnięcie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do w/w uchwały.

c) Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał treść załącznika nr 4 do w/w
uchwały tzn. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon ulicy Górnej.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w
rozstrzygnięcie zgodnie z treścią załącznika nr 4 do w/w uchwały.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach
Komisji w § 16 przedmiotowej uchwały wpisano stawkę procentową służącą naliczeniu
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie
w wysokości 30 %.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w
stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów
wyznaczonych w planie.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon ulicy Górnej.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/113/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Śmiłowo – rejon ulicy Górnej (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/ Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – teren „Nad skarpą”.
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Przewodniczący obrad poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na
posiedzeniach komisji. Poprosił o zadawanie ewentualnych pytań Panu Mieczysławowi
Karpińskiemu projektantowi planu.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poinformował, że załącznik nr 1stanowi mapa (nie podlega odrębnemu
głosowaniu).
Poprosił o przegłosowanie załączników nr 2-3 do w/w uchwały:
a) Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał treść załącznika nr 2 do w/w
uchwały tzn. stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Jeziorki – teren „Nad skarpą” z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym stwierdziła jednogłośnie
zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – teren „Nad
skarpą” z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kaczory.
b) Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał treść załącznika nr 3 do w/w
uchwały tzn. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – teren „Nad skarpą”, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w
rozstrzygnięcie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do w/w uchwały.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach
Komisji w § 18 przedmiotowej uchwały wpisano stawkę procentową służącą naliczeniu
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie
w wysokości 30 %.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w
stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów
wyznaczonych w planie.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – teren „Nad skarpą”.
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Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/114/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jeziorki – teren „Nad skarpą” (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
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 XIX/115/2008 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 7/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr SO – 0952/2/14/Pi/
08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada
2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kaczory na 2009 r. oraz
szczegółowo omówiła uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kaczory na 2009 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/116/2008 w sprawie budżetu Gminy Kaczory na 2009 r. (uchwała wraz
z załącznikami oraz opinią RIO stanowią załączniki nr 7, 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
rocznego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/117/2008 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami (uchwała wraz z załącznikiem
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 9/
Pan Stanisław Mizerkiewicz – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

Pytania i uwagi:
Pan Stanisław Mizerkiewicz – Wszystkie sesje rady gminy są ważne, jednak dwie są
najważniejsze tj. dotyczące uchwalenia i wykonania budżetu gminy. Na dzisiejszej sesji
widzę tylko radnych i zaproszonych gości. Nie ma mieszkańców gminy. Pamiętam sesje, na
których brakowało miejsc. Byli mieszkańcy gminy, dziennikarze, stacje telewizyjne a dzisiaj
widocznie nikogo to już nie interesuje.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIX/118/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2009 r. (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu).

ad. pkt 10/ Zapytania i wolne wnioski.
Nie zgłoszono.

ad. pkt 11/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski ustosunkował się do wniosków zgłoszonych na posiedzeniach
komisji:
Radna Joanna Stachowiak: Dlaczego przecięto wzdłuż asfalt i rozkopano nowo zrobioną
drogę przy ul. Klonowej w Kaczorach?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Sprawdzimy, kto rozkopał w/w drogę oraz czy to było
konieczne? Jeśli w/w droga została przecięta będziemy musieli doprowadzić ją do
pierwotnego stanu.
Radna Roma Gapińska:
• Co z dalszym remontem w Przychodni Lekarskiej w Kaczorach?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W 2008 r. w Przychodni Lekarskiej w Kaczorach została
wykonana część remontów i najpierw musimy nacieszyć się tym, co zostało zrobione.
Przychodnia Lekarska w Kaczorach podobnie, jak np. szkoły i przedszkola jest budynkiem
gminnym i będziemy stopniowo realizować w nich inwestycje. Być może już w 2009 r. uda
się wygospodarować środki na dalsze remonty w przychodni. Wymiana okien jest na pewno
konieczna.

• Wysłać pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile by uwzględnili budowę
chodnika w Dziembowie.
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Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Wnioski dotyczące dróg powiatowych powtarzały się na
posiedzeniach komisji. W związku z powyższym w 2009 roku zaprosimy Starostę Pilskiego,
przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. Poprosimy, aby przedstawili
dokumentację dotyczącą budowy obwodnicy Byszki – Ruda uwzględniającą, które chodniki
zostaną wykonane w ramach w/w inwestycji.
•

Posypać solą lub piaskiem oblodzoną drogę gminną z Dziembowa do Kaliny.

Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Droga z Dziembowa do Kaliny jest bardzo niebezpieczna
i dlatego dbamy o nią w pierwszej kolejności. W/w droga została posypana.
Radny K. Załachowski: Zwrócić uwagę osobom odpowiedzialnym za wiosenną przycinkę
drzew wzdłuż dróg gminnych by nie okaleczali pni drzew, lecz je pielęgnowali.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Do wykonywania w/w usług bierzemy wyspecjalizowane
firmy, w których pracują osoby uprawnione. Przy wiosennej przycince drzew w/w wniosek
będziemy mieli na uwadze.
Radny Edward Górka, J. Stachowiak: Zgłosić Komendantowi Policji w Kaczorach, aby zajął
się problemem biegających psów bez kagańców i smyczy po osiedlach naszej gminy.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W/w wniosek zgłosiłem Komendantowi Policji
w Kaczorach.
Radny Z. Zdanowicz:
• Co z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych? Drogi powiatowe z Piły do
Zelgniewa, ze Śmiłowa do Kaczor są nieposypane i śliskie.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Powiatowy Zarząd Dróg w Pile poinformował, że
w pierwszej kolejności posypywane są zakręty oraz przystanki autobusowe. Będziemy
rozmawiać w w/w sprawie, ponieważ drogi powiatowe w gminie Kaczory są w bardzo złym
stanie.

• Prosiłbym, aby w okresie zimowym, śliskie obejście wokół Przychodni Lekarskiej
w Kaczorach było posypywane piaskiem.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Chodniki przy w/w przychodni są posypywane podobnie
jak teren wokół siedziby Urzędu Gminy.
Radna Hanna Okupniak: Czy można wystosować pismo o zamontowanie w Śmiłowie tzw.
„fotoradaru”.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Zgłosimy w/w wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
Radna A. Wienke:
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•

Czy zostanie poprawiony nowo zrobiony dach w WDK w Radkowie? Podczas
masowych imprez, w okresie zimowym para się skrapla i leci woda z kominów
wentylacyjnych.

Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Sołtys nie zgłaszał w/w problemu. Sprawdzimy, co się
dzieje z dachem w WDK w Rzadkowie.
•

Czy istnieje wstępny projekt budowy obwodnicy Byszki – Ruda uwzględniający,
które chodniki oraz pobocza z naszej gminy zostaną wykonane w ramach w/w
inwestycji?

Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Tak jak mówiłem wcześniej, zorganizujemy spotkanie ze
Starostą Pilskim, podczas którego porozmawiamy w w/w sprawie.
Radny J. Kieruj:
• Wystosować pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, aby w projekcie budowy
obwodnicy Byszki – Ruda uwzględnili budowę chodników po obu stronach drogi w
Dziembowie.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Tak jak mówiłem wcześniej, zorganizujemy spotkanie ze
Starostą Pilskim, podczas którego porozmawiamy w w/w sprawie.
•

Czy funkcjonuje stacja telefonii komórkowej, którą budowała sieć Era?

Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Uważam, że jeżeli została wybudowana wieża, firmie Era
zależy na jej uruchomieniu? Trudno żebym kontrolował działania w/w podmiotu.
Radny J. Schur:
• Wystosować pismo do Dyrektora Poczty w Kaczorach, aby zostały zrobione
zadaszenia nad skrzynkami do listów oraz aby zadbano o porządek wokół w/w
skrzynek.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Uważam, że sołtys wsi powinien bezpośrednio wystąpić
do Naczelnika Poczty w Kaczorach w w/w sprawie.
•

Co z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych? Droga powiatowa z Kaczor do
Chodzieży jest nieposypana i śliska.

Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Tak jak mówiłem wcześniej, zorganizujemy spotkanie ze
Starostą Pilskim, podczas którego porozmawiamy w w/w sprawie.
•

Mieszkańcy Morzewa mają problem z nowymi drogami wykonanymi z kostki
polbruku. W/w drogi w okresie zimowym nie można posypywać solą, a droga jest
śliska.

Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Drogi wykonane z kostki polbruku niewskazane jest
posypywać solą. Można jednak posypywać je piaskiem. Mówiąc o oblodzonych drogach,
prosiłbym sołtysów, radnych, aby uświadamiali mieszkańców gminy, że każdy ma obowiązek
zadbać o chodnik, pobocze przed swoją posesją.
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ad. pkt 12/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1345 XIX sesję Rady Gminy Kaczory.
Protokółowała:

Przewodniczył:

Agnieszka Kopydłowska

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Stefan Kowal
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