P R O T O K Ó Ł nr 27/2009
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 29 grudnia 2009 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.
Radni nieobecni: Hanna Okupniak.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan
Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12oo w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy obecności,
w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób
stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – listy obecności radnych
oraz pozostałych osób stanowią załączniki nr 1-2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z dwudziestej szóstej sesji z dnia13 listopada
2009 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną zgłoszone przez
radnych uwagi wobec jego treści to uważał będę, że protokół został przez Radę przyjęty.
Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści protokołu. Zgodnie z wcześniejszą
zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez poprawek.
Porządek XXVII sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kaczory na 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym lub krajowym.
8. Informacja Kierownika USC nt. działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zakończenie.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wnosi na wniosek Wójta o poszerzenie w/w
porządku sesji o dodatkowy punkt:
7a) podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części
nieruchomości położonej w Śmiłowie.
Projekt w/w uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę w porządku XXVII sesji.

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

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
a) Radny Henryk Kalka przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 21 grudnia 2009 r. w pełnym składzie, w którym
uczestniczyła także Pani Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska. Podczas spotkania analizowano
budżet gminy Kaczory na 2010 r. Planowane dochody na 2010 r. stanowią kwotę 17 mln 388 tys.
zł. W/w kwota w porównaniu do planu dochodów na 2009 r. jest około 1 mln zł mniejsza. Znaczący
udział w dochodach gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które
w porównaniu do roku poprzedniego są niestety dużo niższe. W/w spadek spowodowany jest
zapewne efektem regresu gospodarczego w państwie (zwiększeniem bezrobocia, spadkiem
zatrudnienia, mniejszymi wpływami do budżetu państwa). Komisja pozytywnie zaopiniowała
budżet przedstawiony bardzo szczegółowo przez skarbnika gminy.
W dniu 28 grudnia Komisja spotkała się wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
podczas której ponownie dyskutowano na temat budżetu 2010 r. oraz szczegółowo omówiono
pozostałe projekty uchwał (materiały sesyjne). Zmiany w budżecie na 2009 r. w postaci
zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 45 tys. 616 zł spowodowane były głównie zwiększoną
kwotą subwencji oświatowej oraz ogólnej. Budżet na 2010 r. oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu
przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, Komisje
zaopiniowały pozytywnie. Odnośnie dodatkowego punktu sesji tj. uchwały w sprawie oddania
w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Śmiłowie
dyskutowano, czy w/w zgodę udzielić? Ostatecznie, po wyjaśnieniach pracownika urzędu
i zastanowieniu ustalono, że zgoda na dzierżawę nie jest jeszcze pozwoleniem na budowę. Jest
tylko wstępem umożliwiającym Wójtowi podjęcie rozmów z operatorem sieci komórkowej.
W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

b) Radny Kazimierz Załachowski przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu:
W ostatnim okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie KZOKiS oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu, podczas którego omawiano materiały sesyjne. Podobnie
jak poprzednie Komisje pozytywnie zaopiniowano zmiany w budżecie na 2009 r., Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r., uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych oraz
budżet gminy na 2010 r.
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Wszyscy zapewne dostrzegają, że dochody na 2010 r. są dużo mniejsze w porównaniu do roku
poprzedniego w jednych działach mniej, innych zdecydowanie bardziej. Przyczyny w/w sytuacji są
znane i niestety mają odbicie w naszym budżecie gminy. Budżet na 2010 r. jest jednak spójny, za co
dziękuję Wójtowi i Pani Skarbik Gminy. Każdy radny chciałby realizacji wielu inwestycji. Niestety
nie zawsze jest to możliwe. Niekiedy należy wykonywać tylko to, na co pozwalają środki. Podczas
głosowania, na posiedzeniu Komisji (większością głosów) radni opowiedzieli się za wyrażeniem
zgody na podjęcie rozmów przez Wójta w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na
okres 10 lat części nieruchomości położonej w Śmiłowie. Zaznaczono jednak, aby została
zachowana zasada i wieże komórkowe sytuowane były na gruntach należących do gminy. Wnioski
z Komisji przekazano Wójtowi Gminy.
Wójt Gminy Kaczory – mgr Brunon Wolski:
Grudzień był miesiącem bardzo pracowitym, w którym dobiegały końca rozpoczęte
inwestycje. W 2009 r. wyremontowaliśmy i wybudowaliśmy wiele ulic, chodników na terenie
naszej gminy. Prace przy budowie dróg oraz chodników w 2009 r. zostały wykonane zgodnie
z planem. Niestety nie udało się dokonać zgodnie z planem odbioru sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Dziembowie (w miesiącu grudniu). Pomimo, że prace budowlane zostały
zakończone nadal trwa dogrywanie spraw papierkowych (uzupełnianie dokumentów). Obiekt
zostanie oddany do użytku po dopuszczeniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dopiero na początku 2010 r. Nie do końca także zrealizowaliśmy wymianę gruntów pod przyszłą
pływalnię w Kaczorach. Podejmujemy jednak działania aby jak najszybciej sprawę załatwić i już
w 2010 r. rozpocząć po woli przygotowywanie dokumentacji, które trwa przecież kilkanaście
miesięcy.
Budżet 2009 r. nie był budżetem łatwym. W wielu punktach nie został wykonany np.
w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych aż o 12 % tj. o kwotę około
400 tys zł. W/w kwota jest znaczącą dla naszego budżetu. Sprzedaż zaplanowanych nieruchomości
też nie była zadawalająca. W ostatnim okresie np. wystawiliśmy na sprzedaż cztery działki, niestety
żadna z nich nie została kupiona. Regres jest, zatem zauważalny. Dzięki jednak elastyczności Rady
poradziliśmy sobie z wieloma problemami w 2009 r. i myślę, że podobnie będzie w roku 2010. Na
terenie naszej gminy nie dostrzegam gwałtownego wzrostu bezrobocia (wzrastającej liczby
zwalnianych pracowników), zakłady nadal funkcjonują. Jestem, zatem dobrej myśli, że w 2010 r.
coś drgnie i dochody zaczną wzrastać.
W tym momencie Wójt Gminy odpowiedział na wnioski zgłoszone na posiedzeniach Komisji.
Radne Hanna Okupniak oraz Roma Gapińska pytały o zabezpieczone gwarancje na prace
budowlane wykonane w Śmiłowie oraz Prawomyślu. Odpowiem, że wszystkie roboty budowlane
muszą być zagwarantowane na pewien okres już na etapie ogłaszania przetargu. Wówczas oferent
musi zapewnić 3 lata gwarancji. Ponadto do każdej oferty dołącza się oświadczenie oferenta, który
gwarantuje odpowiednią jakość wykonania robót. Gmina po odbiorze prac budowlanych wypłaca
70% zadania inwestycyjnego, a 30% pozostawia na okres 3 lat gwarancji.
W sprawie odśnieżania dróg na terenie gminy odpowiem, że drogi gminne odśnieża firma
Pana H. Kalki, a za drogę do Chodzieży, Miasteczka Krajeńskiego czy w kierunku Zelgniewa jest
odpowiedzialny powiat. W pierwszej kolejności w gminie odśnieżamy drogi najbardziej
newralgiczne tj. zjazd przed torami kolejowymi, skrzyżowania i inne miejsca najbardziej
niebezpieczne. Musimy jednak się przystosować do warunków zimowych. Trudno jest być
jednocześnie w kilku miejscach gminy w ciągu krótkiego okresu. Prosiłbym radnego powiatowego
Pana Mariana Martenkę, aby zgłosił problem dróg powiatowych odpowiednim służbom. Jadąc
w kierunku do Chodzieży niestety już od kilku lat widać granicę powiatu pilskiego.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji.
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ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2009 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVII/155/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr SO – 0952/9/15/Pi/09
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kaczory na 2010 r. (opinia RIO stanowi
załączniki nr 4 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal odczytał autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie budżetu na 2010 rok stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory
nr 188/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku.

a) Autopoprawka nr 1
Zwiększa się kwotę przychodów określoną w załączniku nr 3 o kwotę 350 000 zł, po zmianie plan
przychodów wyniesie 1 000 000 zł. Kwotę przychodów przeznacza się na zwiększenie planu
wydatków inwestycyjnych w dziale 80101 § 6050 o 350 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości
Dziembowo” (załącznik Nr 2, 7 i 8)
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w
autopoprawkę.

b) Autopoprawka nr 2
W załączniku nr 2 zmniejsza się plan w dziale 80113 § 4300 o kwotę 14 000 zł, plan po zmianie
wynosi 206 000 zł i ustala się plan w dziale 80113 § 2320 w kwocie 14 000 zł (załącznik nr 2 i 6).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w
autopoprawkę.

c) Autopoprawka nr 3
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 000 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 774 444 zł.
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3. Ustala się deficyt w wysokości 225 556 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciąganych pożyczek i kredytów.
4. Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”
§ 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie 1 250 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu Gminy w kwocie 250 000 zł.”
§ 15 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do
wysokości 1 000 000 zł.”
w ust. 3 skreśla się wyrazy „i uposażenia”.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w
autopoprawkę.
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie
budżetu Gminy Kaczory na 2010 rok (po uwzględnieniu autopoprawek).
Pytania i uwagi:
Radny Henryk Kalka – Budżet jest trudny do realizacji jednak realny. Mniejsze dochody gminy
wynikają głównie ze zmniejszonych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Wpływy z podatków lokalnych są stabilne, ich realizacja jest bliska 100%. Gmina
w latach wcześniejszych wykorzystała koniunkturę gospodarczą kraju, kredyty, pewną wizję
i wykonała bardzo dużo inwestycji. Myślę, że dla naszej gminy obecny budżet z mniejszymi
dochodami i wydatkami nie będzie stanowił problemu w 2010 r.
Radny Kazimierz Załachowski – Dotychczas, z roku na rok dostrzegaliśmy tendencję wzrostową
w budżecie gminy Kaczory. Obecny jednak budżet jest zdecydowanie niższy od ubiegłorocznego.
Ze strony Wójta Gminy oraz jego służb dostrzegam stałą dyscyplinę budżetową i uważam, że
pomimo mniejszych dochodów, w 2010 r. budżet zostanie zrealizowany i planowane inwestycje nie
są zagrożone.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVII/156/2009 w sprawie budżetu Gminy Kaczory na 2010 r. (uchwała wraz z załącznikami
stanowi załączniki nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVII/157/2009 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
(uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 7/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu
przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.
Pytania i uwagi:
Radny Kazimierz Załachowski – Mam nadzieję, że na terenie gminy znajdą się naprawdę wybitne
jednostki sportowe reprezentujące Kaczory na arenie międzynarodowej i Wójt będzie mógł
skorzystać z prawa określonego na przykład w § 9 ust. 1 pkt. 4 w/w uchwały.
Radny Stefan Kowal – Nie mam pełnych danych na temat wszystkich sportowców z terenu gminy,
jednak byli m.in. reprezentanci Polski w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, w lekkoatletyce oraz
judo. W/w uchwała stwarza dla takich osób możliwość ewentualnego dofinansowania pieniężnego
ze strony Wójta.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXVII/158/2009 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 7a/
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie oddania
w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat cz ęści nieruchomości położonej w Śmiłowie.
Pytania i uwagi:
Radna Aleksandra Wienke – Początkowo, na posiedzeniach Komisji nie podjęliśmy wiążącej
decyzji w sprawie w/w uchwały. Chcieliśmy przed jej podjęciem zaciągnąć opinii mieszkańców
Śmiłowa. Jednak po konsultacjach z Wójtem oraz pracownikiem Urzędu Gminy postanowiliśmy, że
najem w/w gruntów stwarza dopiero możliwość ewentualnej konsultacji społecznej i w związku
z powyższym jesteśmy za podjęciem uchwały. Od początku byliśmy za tym, aby przekaźniki
komunikacyjne (wieże) stawiać na gruntach należących do gminy.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów („za” –
13 głosów, „przeciwnych” – nie było, „wstrzymujących” – 1 głos) uchwałę Nr XXVII/159/2009
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości
położonej w Śmiłowie (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Pani Jadwiga Wojnicka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przedstawiła informację nt.
działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach (informacja stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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ad. pkt 9/ Zapytania i wolne wnioski.
Nie zgłoszono.

ad. pkt 10/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Na wnioski zgłoszone na posiedzeniach Komisji Wójt Gminy mgr Brunon Wolski odpowiedział
w pkt 3 porządku sesji.

ad. pkt 11/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 13 30 XXVII sesję Rady Gminy Kaczory
Przewodniczy ł:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska

Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Kowal Stefan
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