P R O T O K Ó Ł Nr 4/2011
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 07 lutego 2011 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1) Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
2) Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
3) Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
4) Radca Prawny – Danuta Boniowska
5) Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
6) Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Henryk Stokłosa.
7) Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Kaczorach – Grażyna Miler
8) Projektant planu wsi Dziembówko – Helena Nowicka.
9) Przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
10) Sołtysi.
11) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy.
ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady czwartej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan
Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 1200 w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności na stan 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło 15, tj. 100% co stanowi odpowiednią
ilość do podejmowania prawomocnych uchwał – (listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1
do niniejszego protokołu).
Porządek IV sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie.
– Przewodniczących Komisji,
– Wójta Gminy.
4. Sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na
zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Kaczory.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Dziembówko.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi:
– Morzewo – południowo-zachodnia cześć,
– Kaczory – teren przy ul. Leśnej.
13. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy:
– Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
– Komisji Rewizyjnej,
– Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu,
– Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
15. Ustalenie opinii Rady Gminy w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku
położonym w Kaczorach ul. Pilska 2 (przy Przychodni Lekarskiej).
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
18. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na wniosek Wójta Gminy uwzględniający prośbę
Pani Heleny Nowickiej projektanta planu wsi Dziembówko wnosi o zmianę w porządku IV sesji tj.
przeniesienie punktu 11 jako punkt 4 a punkt 4 porządku sesji jako punkt 11.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę w porządku IV sesji.
ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radna Joanna Stachowiak – Na dzisiejszą sesję przygotowano aż 18 pkt. bardzo dużo i
wszystkie są ważne, dla mnie jednak dwa z nich są najistotniejsze. Chciałabym zanim przystąpimy
do głosowania nad podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie
abyśmy zapoznali się bardzo szczegółowo z odpowiedzią na kilka moich pytań.
1. Jakie są przyczyny zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie?
2. Czy na ten temat rozmawiano z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami?
3. Co stanie się z nauczycielami, pracownikami obsługi z tej placówki?
4. W jaki sposób zostaną zagospodarowane pomieszczenia szkolne?
5. Jeśli o likwidacji zdecydował aspekt ekonomiczny, proszę o przedstawienie rzetelnej analizy
ekonomicznej?
6. Proszę również, by przed dzisiejszym głosowaniem zabrali głos w tej sprawie: dyrektor
szkoły, przedstawiciel rodziców, sołtys Zelgniewa.
Druga sprawa to pkt 15 dotyczący ustalenia opinii Rady Gminy w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Pilskiej 2. Chciałabym zapytać czy w tej sprawie
rozmawiano z panią Krotoszyńską?
Wójt Gminy Kaczory – mgr Brunon Wolski
Chciałbym w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Kaczory pogratulować naszemu
mieszkańcowi Panu Henrykowi Stokłosie tak wysokiego poparcia we wczorajszych wyborach
samorządowych. 70% głosów naszych mieszkańców odzwierciedla to, kim jest Pan Henryk
Stokłosa na terenie naszej gminy. Prowadzi Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil H.S.” od
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bardzo wielu lat i zapewnia miejsca pracy okolicznym mieszkańcom. Mieszkańcy naszej gminy
doceniają wpływ pana Stokłosy na rozwój naszej gminy. Jeśli dobrze się dzieje w zakładzie pana
Stokłosy to w gminie również, ponieważ wpływają większe podatki do budżetu, które gmina może
przeznaczać na inwestycje. To, że gmina Kaczory jest w 100% uzbrojona w podstawowe media,
posiada odnowione obiekty szkolne, wyposażone w nowoczesne sale gimnastyczne to również duża
zasługa Pana Henryka Stokłosy.
Serdecznie gratulujemy Panie Henryku liczymy na dalszą współpracę i czynny udział
w posiedzeniach senatu, aby było lepiej mieszkańcom naszego kraju. Życzymy dużo zdrowia,
wytrwałości i spokoju.
Wójt wręczył Panu H. Stokłosie kwiaty.
Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Henryk Stokłosa
Chciałbym serdecznie, gorąco podziękować za oddane głosy wszystkim wyborcom okręgu
wyborczego Nr 37 a szczególnie mieszkańcom gminy Kaczory. Sprawiło mi to wielką satysfakcję,
że poszliście głosować, że zwyciężyła prawda, miejsca pracy i gospodarka.
Panie Wójcie myślę, że powinniśmy się spotkać i podyskutować, co zrobić by stworzyć więcej
miejsc pracy, zwiększyć zarobki pracowników, aby pracownicy pracujący w moich Zakładach nie
czuli się zagrożeni, żeby władza im nie przeszkadzała jak dotychczas. To jest teraz dla mnie
najważniejsze. Jako senator będę wsłuchiwał się w głosy wyborców i będę przekazywał je do
parlamentu bo taka jest rola senatora. Myślę, że wybór Henryka Stokłosy na senatora kończy IV
Rzeczpospolitą i to chyba jest najważniejsze, że przedsiębiorcy będą się czuć pewniej.
Cieszę się bardzo, że otrzymałem dzisiaj tak dużo życzeń, z zadowolenia wyborców i z tego, że coś
się zmienia stabilizuje się scena polityczna, będziemy mogli tworzyć więcej miejsc pracy i będę
mógł realizować swój program wyborczy. Moim marzeniem jest aby zatrudnienie rosło szczególnie
w gminie Kaczory. Sportowcy możecie być spokojni, to co obiecałem zrealizuję z nawiązką.
Radny Radosław Górka – Od dwóch lat próbuję w gminie Kaczory postawić jedną elektrownię
wiatrową. Niestety Pan Wójt jest przeciwny i chce tą inwestycję zablokować. Jedyna możliwość
żeby ją zablokować jest przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Spowoduje to, że dokumentacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możemy
robić rok, pięć lat lub uchwalić w przeciągu roku i jednoznacznie stwierdzić, że w danym
miejscu nie może stać elektrownia wiatrowa. Pojawiają się informacje, że do tego planu musimy
przystąpić bo są protesty mieszkańców. Z tego co wiem był tylko jeden protest mieszkańca
Morzewa całkowicie bezzasadny. Decyzja środowiskowa, którą otrzymałem od Pana Wójta została
uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, z sanepidem, jednoznacznie mówi, że nie
ucierpi na tym środowisko ani mieszkańcy. Chciałbym zapytać:
1. Dlaczego nie przystąpiliśmy do tego planu 2 lata temu?
2. Jakie są powody przystąpienia i jakie będą koszty sporządzenia tego planu?
Czy te pieniądze, które wydamy na ten plan 20 tys. może 40 tys. nie lepiej przeznaczyć, na place
zabaw dla dzieci?
Proszę Pana Przewodniczącego aby w pkt 12 zarówno mnie jaki i Pana Schura wykreślił i nie
dopuścił do głosowania z tego względu, że jestem zainteresowany aby ten plan nie był przyjęty.
ad. pkt 3/ Informacja nt. działalności w minionym okresie
a) Radny Henryk Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Komisja Rewizyjna wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła jedno
wspólne posiedzenie, na którym omawiano materiały sesyjne. Komisje pozytywnie zaopiniowały
program. Chciałbym bardziej szczegółowo omówić punkt 13 ten najbardziej bolesny tj. podjęcie
uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie. Dwa lata temu jako komisja
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rewizyjna z przewodniczącymi pozostałych komisji odbyliśmy takie spotkanie w szkole w
Zelgniewie. Szkoła podnosi rangę miejscowości, podnosi rangę wsi jest to miejsce gdzie aktywizuje
się społeczność, gdzie odbywają się różne imprezy. Trudno jest uczyć w szkole jeżeli jest tak mało
dzieci. Uważam, że jest to ze szkodą zarówno dla tych dzieci jak również dla nauczycieli. Szkoła
ma dzieci kształcić wychowywać do roli w grupie, społeczeństwie. Zamknięcie szkoły jest przykre.
Względy merytoryczne a nie ekonomiczne decydują o tym abyśmy podjęli tą uchwałę o zamiarze
likwidacji szkoły w Zelgniewie.
b) Radny Jarosław Golberg – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu:
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu wraz z Komisją Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 4 lutego 2011 r. odbyła wspólne posiedzenie. Omówiliśmy
szczegółowo wszystkie punkty. U nas też punkt 13 dotyczący zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Zelgniewie zabrał bardzo dużo czasu. Różne były zdania, nie było jednomyślności.
Jako nauczyciel ciężko mi mówić o tym, żeby pozbawić miejsca pracy moich kolegów i miejsca
do nauki tych najmniejszych dzieci. W Szkole w Zelgniewie uczy się obecnie jedenaścioro
dzieci. Jedna klasa w składzie trzech uczniów i dwie w składzie czterech uczniów. Aspekt
wychowania tej młodzieży przemawia za zamknięciem szkoły. Pani Dyrektor Gminnego Zespołu
Szkół zapewniła, że pracownicy nie stracą pracy zostaną przeniesieni do innych placówek. Dzisiaj
będziemy głosowali za zamiarem ale jeszcze nie będziemy podejmowali uchwały o likwidacji .
Wnioski zgłoszone na komisji:
1. Poinformować sołtysów aby zwrócili uwagę mieszkańcom by na każdym domu była tabliczka
z ich numerem, ponieważ kierowcy karetek pogotowia mają problem ze znalezieniem posesji.
2. Zamontować oświetlenie na skrzyżowaniu koło posesji Pana Krawca (w kierunku Maryniec).
3. Zamontować lampy oświetleniowe przy drodze do posesji Pana Bety (wybudowania).
4.Wniosek Rady Sołeckiej w Śmiłowie o przyjazd do Śmiłowa Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie budowy skrzyżowania.
5.Naprawić lampę oświetleniową przy ul. Jeziornej 1 w Śmiłowie koło posesji Pana Jędrzejek
(mruga).
c) Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski
W miesiącu styczniu odbyły się zebrania wiejskie, których tematem były wybory sołtysa i rad
sołeckich. Frekwencja na wyborach była bardzo wysoka sięgająca 30% a w niektórych
miejscowościach nawet 50% uprawnionych do głosowania. Na zebraniach mieszkańcy wyrażali
swoje opinie na temat działalności sołtysa, rad sołeckich a także pod adresem Wójta Gminy
i pracowników Urzędu Gminy. W większości zebrań była bardzo dobra atmosfera. Jesteśmy
przekonani, że mieszkańcy akceptują to co robimy. Na każdym zebraniu mówiliśmy co będziemy
i co zamierzamy robić w najbliższym czasie. Na dwanaście miejscowości aż w siedmiu wybrano
nowego sołtysa. Chciałbym podziękować byłym sołtysom za współpracę, przygotowanie zebrań,
wspieranie naszych poczynań.
Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli ustępującym sołtysom za długoletnie
sprawowanie funkcji kwiaty, pisemne podziękowania i upominki, zaczynając od najstarszego
sołtysa:
- Pan Leon Kozera pełnił funkcje sołtysa wsi Morzewo w latach 1977-2011
- Pan Adam Karkut pełnił funkcje sołtysa wsi Dziembówko w latach 1998-2011
- Pan Andrzej Ostapuk pełnił funkcje sołtysa wsi Jeziorki w latach 2002-2011
- Pan Kazimierz Pluciak pełnił funkcje sołtysa wsi Równopole w latach 2002-2011
- Pan Krzysztof Milachowski pełnił funkcje sołtysa wsi Brodna w latach 2002-2011
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W sprawie dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie, spotkałem się
z częścią mieszkańców. Na tym spotkaniu był również Pan Sołtys i Pan Radny Zdanowicz. Jest
w tej chwili jedenaścioro dzieci później będzie dziesięcioro. Nigdy takiej decyzji nie
podejmowaliśmy ale teraz jest taka konieczność dla dobra dzieci. To nie jest nauka z dziećmi gdzie
w klasie jest dwójka, trójka czy czwórka dzieci. Na pewno nie skrzywdzimy tych dzieci ale będą
zupełnie w innych warunkach się uczyć. Jeśli chodzi o nauczycieli jest możliwość zatrudnienia w
innych placówkach. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora przedszkola w
Dziembówku a więc jedna z pań mogłaby tam być zatrudniona, a druga w szkole w Śmiłowie. Nikt
nie będzie zwolniony, z powodu likwidacji szkoły.
Odnośnie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Pilskiej 2 Wójt nie
musi uzgadniać z Panią Krotoszyńską bo to Wójt przyznaje mieszkania. Pani Krotoszyńska nie ma
tam żadnych praw. Chodziło mi tylko o to żeby rada się wypowiedziała, czy Wójt ma podejść do
tego tematu czy nie, ponieważ wpłynął wniosek o wykup tego mieszkania. Na komisjach Rada
podjęła decyzję, żeby tych mieszkań nie sprzedawać.
Jeżeli chodzi o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego to podnoszę ten temat
dlatego, że nie chcę brać odpowiedzialności całkowicie na siebie. Jeden wiatrak to nie wiele. Są
głosy różne na temat powstania wiatraka. Ma on stanąć bardzo blisko zabudowań pana Jana Schura.
Nie wiem co na to mieszkańcy, którzy mieszkają w pobliżu. Dotyczy to bezpośrednio pana Schura
ale wiatrak będzie widoczny przez wszystkich. Dlatego chcę aby wypowiedzieli się mieszkańcy czy
dopuszczają żeby w tym miejscu wiatrak powstał czy nie. Uchwała Rady Gminy będzie wiążąca,
Wójt nie będzie decydował, tylko na podstawie wypisu i wyrysu z uchwały będzie wynikało czy
wiatrak może tam powstać czy nie. Mój wniosek jest taki aby Rada podjęła uchwałę o
wprowadzeniu zmian.
Przygotowujemy się do inwestycji. Podejmuję sprawy organizacyjne dotyczące budowy
pływalni w Kaczorach, Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach. W najbliższym czasie zostaną
ogłoszone przetargi na realizację budowy dróg i chodników.
ad. pkt 4/
Pani Helena Nowicka – projektant planu wsi Dziembówko przedstawiła informację dotyczącą
przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego wsi Dziembówko.
Przystąpiliśmy do opracowania planu przestrzennego wsi Dziembówko terenu w rejonie
torów kolejowych i terenu, który obejmuje aktualne ogródki działkowe. Teren przy torach
kolejowych, który był przeznaczony na boisko w Dziembówku zostaje wyznaczony pod działki
budowlane. Wyznaczyliśmy siedem działek budowlanych o powierzchni 700m2 i 600 m2, na
których dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren w północnej części przy
drodze powiatowej jest już zainwestowany, jeżeli inwestor będzie sobie życzył może dokonać
wtórnego podziału. Kolektor sanitarny, który biegnie po tych terenach mieszkaniowych będzie
przełożony do istniejącej drogi. Będzie to koszt około 100 tys. zł., teren zostanie przeznaczony do
sprzedaży, wyznaczono tutaj siedem działek budowlanych. Mieliśmy problem, ponieważ Sanepid
zakwestionował bliskość położenia przepompowni ścieków, musieliśmy zabudowę mieszkaniową
odsunąć. Drugi teren ogródków działkowych jest przeznaczony również pod zabudowę
mieszkaniową. Wyznacza się tutaj dziewięć działek budowlanych z tym, że są zróżnicowane
800 m2, 1000 m2, a nawet do 1800 m2. Te działki są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i
usługową. Do tego planu sporządziliśmy prognozę ekonomiczną skutków finansowych, ponieważ
jest to teren gminy, gmina z tytułu sprzedaży działek budowlanych będzie miała dochód.
Liczyliśmy w granicach 40 zł. za jeden m 2, dochód gminy z tytułu sprzedaży działek wyniesie
800 tys. zł., z tytułu podatku od nieruchomości od budynków i gruntów w granicach 155 tys. zł.
Natomiast wydatek gminy wyniesie: budowa dróg 340 tys. zł., budowa infrastruktury technicznej
650 tys. zł., projekty 35 tys. zł. Gmina do tego planu będzie musiała dopłacić około 146 tys. zł. Są
to dane szacunkowe. Te pieniądze będą wpływały do gminy przy sprzedaży działek.
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Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie stawki zgodnie z ustaleniami dokonanymi na
posiedzeniach komisji w § 24 przedmiotowej uchwały, wpisano stawkę procentową stanowiącą
podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów
objętych planem w wysokości 30%
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie stawkę 30%
dla wszystkich terenów objętych planem.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal – odczytał projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziembówko.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/16/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziembówko
(uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
ad. pkt 5/
Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) – odczytała projekt uchwały w
sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/17/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki. (uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 6/
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) - odczytał projekt uchwały
w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/18/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości. (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 7/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy)– odczytała projekt uchwały w sprawie
poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
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Pytania i uwagi:
Radny Marek Radke – Jeżeli mówimy o zapłacie za pracę to uważam, że każdy sołtys wykonuje
jednakową pracę. Musi podatek dostarczyć, pieniądze pobrać i zapłacić. Zapytałem Panią Sekretarz
na posiedzeniu komisji jakie były powody zróżnicowania stawek inkasa? Otrzymałem odpowiedź,
że jednym z elementów jest rozczłonkowanie obszaru, na którym inkaso się odbywa a drugim
liczebność obszaru, który dany sołtys musi obsłużyć. Nie rozumiem tego zróżnicowania jeżeli
chodzi o miejscowości.
Radna Joanna Stachowiak – Myślę, że powinniśmy przegłosować drugą obcję aby wszyscy
sołtysi mieli wynagrodzenie równe czyli po 7 %.
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący)) – Uważam różnice dotyczącą wynagrodzenia
sołtysów za sprawiedliwe. Pan Radke może nie jest dokładnie zorientowany w obowiązkach
pełnienia funkcji sołtysa poza miejscowością Kaczory. Sołtysi z miejcowości np.: Dziembowo czy
Dziembówko, mówię o tych sołectwach, ponieważ są mi najbliższe mają więcej obowiązków.
Muszą np.: dbać o wygląd wewnętrzny i zewnętrzny Domu Kultury, zimą palić, latem wykosić
boisko. Sołtys w Kaczorach ma tą wygodę, że nie musi opiekować się boiskiem. Sołtysi tych
miejscowości, gdzie są kluby sportowe również nie maja takich obowiązków. Myślę, że Wójt
podzielił sprawiedliwie.
Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski – Wiekszość sołtysów miała 6,3%, 6,4%, 6,8% i tu
proponujemy 7%. Natomiast jeżeli chodzi o trzy miejscowości: Morzewo, Dziembowo i Zelgniewo
mają nieco więcej dlatego, że są to miejscowości typowo rolnicze i podatku od nieruchomości jest
niewiele. Rolnik płaci tylko za budynek mieszkalny podatek od nieruchomości. Ale sołtys musi
dostarczyć nakaz, przyjąć podatek i dlatego te wsie rolnicze mają nieco więcej. Jeżeli chodzi
o Kaczory było 4,3% i podwyższyłem na 5% a więc o 0,7% więcej. W wypłatach jest to kwota
wyższa od innych sołtysów dlatego, że podatek od nieruchomości jest dużo większy w Kaczorach
niż w innych miejscowościach. Stąd to zróżnicowanie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal – Trudno porównywać 2800 mieszkańców do
200 mieszkańców.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za” – 11 głosów, „przeciwnych”- 3 glosy, „wstrzymujących”- 1 głos) uchwałę Nr IV/19/2011
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za
inkaso. (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Ad. pkt 8/
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący) – odczytał projekt uchwały w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz sposobu jej rozliczania.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/20/2011 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu jej rozliczania. (uchwała stanowi załącznik nr
6 do niniejszego protokołu).

7

ad. pkt 9/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca) – odczytała projekt uchwały w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Pytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal – Chciałbym nadmienić, że są tacy sportowcy,
którzy mają osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/21/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe. (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu).
ad. pkt 10/
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący) – odczytał projekt uchwały w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/22/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (uchwała stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 11/
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Pani
Zdzisława Kępczyńska – przedstawiła sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem kwoty
różnicy o której mowa w artykule 30a ust.2 ustawy Karta nauczyciela. (sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

ad. pkt 12 a/
Radny Jan Schur – Proszę o wyłączenie z głosowania części punktu 12 dotyczącego
zagospodarowania przestrzennego wsi Morzewo południowo-zachodnia część.
Radny R. Górka – Na komisji nie było mnie ani Pana Jana Schura. Myślę, że jest to kwestia woli
miesiąc czasu nas nie zbawi, za miesiąc będzie następna sesja.
Radna J. Stachowiak – Mnie też nie było na komisji więc mam prośbę abyśmy ustalili termin
komisji, żeby ci co mają inne obowiązki też mogli brać udział w komisjach i dyskutować.
Chcielibyśmy być faktycznie dobrze poinformowani.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal – Informacje o komisjach są przesyłane
8

w ustalonym terminie.
Radca Prawny Pani Danuta Boniowska – Od strony formalno – prawnej nie ma żadnych
przeszkód, żebyście Państwo nad tą uchwałą głosowali dzisiaj i ją podjęli.
Radny R. Górka – Od strony formalno – prawnej nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy na następnej
komisji wspólnie ten temat przedyskutowali i poddali pod głosowanie na następnej sesji.
Radny Dariusz Krupa – Moja decyzja jest taka aby podjąć tą uchwałę. Powinniśmy iść
normalnym, urzędowym tokiem.
Radny R. Górka - Mieszkańcy mieli prawo już się na ten temat wypowiedzieć. Na następnej
komisji myślę, że Pan Sołtys to zaproponuje aby odbyło się zebranie wiejskie.
Radca Prawny Pani D. Boniowska – Nie ma Pan racji mówiąc, że cała społeczność lokalna
Morzewa miała możliwość wypowiadania się. Nie miała dlatego, że nie była stroną decyzji. Tylko
strony decyzji mogły się wypowiadać.
Radny Kazimierz Załachowski – Podejmując dzisiaj uchwałę przystępujemy do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ale jeszcze go nie uchwalamy. Sporządzenie
planu skutkuje tym, że wszystkie strony mają czas na wypowiedzenie się.
Radca Prawny Pani D. Boniowska – W ubiegłym roku ustawodawca wprowadził do ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym art. 10 ust. 2a z którego wynika , że w planie miejscowym
powinny być wyznaczone obszary na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię
z odnawialnych źródeł o mocy przekraczanej 100 kW.
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca) – Podjęcie tej uchwały otwiera nam furtkę do dyskusji
społecznej, wszyscy będą mogli się wypowiedzieć.
Radca Prawny D. Boniowska – Tak, będzie ogłoszone w BIP, w sołectwie, każdy będzie mógł się
w tym momencie wypowiedzieć.
Radny R. Górka – Jeżeli przystąpimy do planu możemy go uchwalać rok a nawet pięć lat. Dużo
ludzi dziwi się dlaczego sprawa jednej małej elektrowni trwa już dwa lata. To jest podatek dla
gminy, będą z tego korzyści. Wydanie warunków zabudowy tj. koszt 200 zł. A miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 20 tys., 40 tys.
Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski – Jeśli chodzi o procedurę planu zagospodarowania
przestrzennego to trochę trwa i dlatego proponuję, żeby nie czekać. To jest dyskusja publiczna.
Rada wysłucha komentarzy ludzi i podejmie decyzję czy dopuścić do budowy tego wiatraka czy
nie. To będzie uchwała Rady Gminy i będzie miała moc prawną. Natomiast organizowanie zebrań
wiejskich nie ma żadnej mocy prawnej. Decyzję o warunkach zabudowy podejmuje Wójt.
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego w sprawie wycofania
z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 12a dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Morzewo południowo-zachodnia część.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym uchyliła wniosek („za”- 5 głosów,
„przeciwnych”- 9 głosów, „wstrzymujących”- 1 głos) w sprawie wycofania z porządku obrad
dzisiejszej sesji punktu 12a dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego Morzewo
południowo-zachodnia część.
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Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca) – odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morzewo południowozachodnia część.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za” – 10 głosów, „przeciwnych”- 2 glosy, „wstrzymujących”- 3 głos) uchwałę Nr IV/23/2011
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Morzewo południowo - zachodnia część. (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu).
ad. pkt 12 b/
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący) – odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory
teren przy ul. Leśnej.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za” – 14 głosów, „przeciwnych”- 0 głosów, „wstrzymujących”- 1 głos) uchwałę Nr
IV/24/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kaczory teren ul. Leśnej. (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 11
do niniejszego protokołu.
ad. pkt 13/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca) – odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie.
Pytania i uwagi:
Radny Zbigniew Zdanowicz – Odnośnie zamknięcia szkoły odbyło się w Zelgniewie spotkanie
z Panem Wójtem, z Panią Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli, z Panem Sołtysem. Szkoda nam tych sześcioletnich dzieci. Najbardziej nas boli
to, żeby ta szkoła nie została sprzedana albo komuś wydzierżawiona. W przyszłości Zelgniewo jest
miejscowością rozwojową, jest bardzo dużo działek budowlanych. Napływają mieszkańcy z innych
miejscowości, są to młode małżeństwa, które już mają dzieci i będą miały dzieci w przyszłości. Pan
Wójt obiecał, że dopóki będzie wójtem szkoła nie będzie sprzedana.
Radny Kazimierz Załachowski – Do tej pory szczyciliśmy się tym, że na terenie naszej gminy
funkcjonują wszystkie szkoły i przedszkola, które nie zostały zamknięte. Ta decyzja dotyczy
najbardziej dzieci. Jest tam w tej chwili jedenaścioro dzieci a w przyszłych latach będzie jeszcze
mniej. To też przemawia za tym, żeby nie patrzeć na względy ekonomiczne, które nigdy nie były na
pierwszym miejscu przynajmniej w naszej gminie. Najważniejsze są koszty społeczne. Zamknięcie
szkoły jest trudną decyzją. Rodzice dzieci, które miałyby uczęszczać do tej szkoły ze zrozumieniem
podeszli do tego tematu, dla ich dobra i dobra nauczycieli pracujących w tej szkole będzie ta
decyzja. Nie jesteśmy zwolennikami zamykania szkół. W trosce o dzieci będę głosował za
zamiarem przystąpienia do likwidacji Szkoły w Zelgniewie.
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Radna J. Stachowiak – Usłyszałam, że nie względy ekonomiczne mają decydować o tym, czy ta
szkoła zostanie czy nie, więc chodzi tylko o względy merytoryczne. Chciałabym przytoczyć kilka
argumentów, które świadczą o tym, że nauczanie w takich małych zespołach przynosi jednak
bardzo dobre efekty. Dzieci w takich warunkach mają komfort, jest to na pewno luksus uczenia się.
Kiedy jest czworo, pięcioro dzieci w klasie to kontakt między nauczycielem a uczniem jest bardzo
bliski. Dzieci czują się bezpiecznie, nauczyciel ma pełną kontrolę nad uczniami, może kilkakrotnie
powtarzać pewne tematy, może sprawdzać wiedze na każdym poziomie. Praca w grupach nie jest
jedyną formą pracy nauczyciela z dziećmi, praca indywidualna przynosi naprawdę spore korzyści.
Mamy czas na pracę z uczniami z dysfunkcjami, mamy ich coraz więcej w szkole, mamy także
uczniów bardzo zdolnych, z którymi też się lepiej pracuje. Ja widzę same korzyści z możliwości
uczenia w tak małych klasach. Szkoła na miejscu dzieci nie tracą czasu na dojazdy, nie marzną na
przystankach. Nie wiem w jaki sposób zapewnimy tym dzieciom opiekę na przystanku
autobusowym, wiem że nauczyciel jest ale w autobusie. Chciałabym aby radni zastanowili się nad
tą decyzją. Myślę, że głównie przyczyny ekonomiczne mogą stanowić o tym, bo faktycznie mała
szkoła jest droga ale jeśli względy merytoryczne to widzę same plusy.
Radny H. Kalka – Warunki w tej szkole bardziej odpowiadają warunkom korepetycji niż uczenia
i kształcenia dzieci.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za” – 10 głosów, „przeciwnych”- 2 głosy, „wstrzymujących”- 3 głosy) uchwałę Nr IV/25/2011
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zelgniewie. (uchwała stanowi załącznik nr
12 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 14/
Radna Małgorzata Śliwińska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odczytała plan pracy Komisji na 2011 r.
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca) – odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/26/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Radny H. Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał plan pracy Komisji na 2011 r.
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący) - odczytał
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

projekt uchwały w sprawie

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/27/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (uchwała wraz
z załącznikiem stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
Radny Jarosław Goldberg – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności
i Budżetu odczytał plan pracy Komisji na 2011 r.
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Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca) – odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/28/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu. (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu).
Radny K. Załachowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odczytał
plan pracy Komisji na 2011 r.
Radny Ryszard Grzelak (Wiceprzewodniczący) - odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr IV/29/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
(uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
ad.pkt 15/
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal – przedstawił opinię Rady Gminy w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Kaczorach ul. Pilska 2 (przy Przychodni
Lekarskiej).
Pytania i uwagi:
Radna J. Stachowiak – Rozmawiałam z Panią Krotoszyńską, która prosiła abym przedstawiła
radnym jej opinię na ten temat, prosiła abyśmy te mieszkania zatrzymali. W przyszłości jak
będziemy chcieli zatrudnić lekarza to możemy mieć problem a takie mieszkanie będzie atutem dla
tego młodego człowieka, który będzie chciał podjąć pracę.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie opinię w
sprawie odstąpienia od sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Kaczorach ul.
Pilska 2 (przy Przychodni Lekarskiej). (opinia stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 16/
Zapytania i wolne wnioski: Nie zgłoszono.
ad. pkt 17/
Odpowiedź na zapytania i wnioski:
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji w dniu
28.12.2010 r. i 04.02.2011 r.
Ad. wniosku Radnego Ryszarda Grzelaka - Czy w 2011 r. zostaną zrealizowane obiecane od dawna
działki w Dziembówku? Na jakim etapie jest w/w sprawa?
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Wójt - mgr Brunon Wolski – Dzisiaj była uchwała w tej sprawie. Nieraz to się przeciąga. Jeżeli
chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego to różne są przyczyny odwlekania np.: trzeba
przesłać do poprawki wniosek, który urbaniści przygotowują i stąd to trochę trwa.
Ad. wniosku Radnego Jana Schura - Czy w związku z długą i srogą zimą mamy w budżecie gminy
zabezpieczoną odpowiednią ilość środków pieniężnych?
Wójt - mgr Brunon Wolski – Trudno przewidzieć jakie środki są potrzebne, bo nie wiemy jaka
będzie zima. Na razie do tej pory tych środków starcza.
Ad. wniosku Radnego Radosława Górki:
- Proszę o dokładniejsze informacje w sprawie inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Kaczorach – termin wykonania itp.
- Prośba o uzupełnienie oświetlenia w Śmiłowie (ul. Łączna).
Wójt - mgr Brunon Wolski – Terminu wykonania rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kaczorach
jeszcze nie znamy. Na razie jesteśmy na etapie realizacji koncepcji i przygotowania dokumentacji
aby potem wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie. Jeżeli będziemy wiedzieć, że takie
dofinansowanie dostaniemy to będziemy wspólnie z Radą podejmować decyzje czy przystępujemy
do rozbudowy czy nie. Jest taka konieczność bo mieścimy się jeszcze w parametrach ale niektóre
już przekraczamy i płacimy kary za przekroczenie tych parametrów. Stąd decyzja, żeby już myśleć
o modernizacji oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Kaczorach została pobudowana w
1994 r. Będziemy myśleć o oświetleniu w Śmiłowie przy ul. Łącznej i ul. Kaczorskiej.
Ad. wniosku Radnej Joanny Stachowiak:
- Proszę aby koszty budowy pływalni w Kaczorach zostały przedstawione społeczeństwu na
zebraniach wiejskich w 2011 r.
- Prośba o umieszczenie tablicy informacyjnej w Kaczorach na Osiedlu Przylesie przy sklepie
Pana Meli.
Wójt - mgr Brunon Wolski – Na tym etapie niemożliwe jest przedstawienie kosztów budowy
pływalni. Wiemy tylko ile wyniosły koszty budowy pływalni w okolicznych miejscowościach od
5,4 mln. w Złotowie do kilkunastu mln., w zależności od tego co te pływalnie miały. My nie
będziemy robić jakiejś bogatej pływalni tylko np. typu Złotowa. Odnośnie umieszczenia tablicy
informacyjnej przy sklepie Pana Meli, jest to sprawa do załatwienia z tym, że tablice istniejące, nie
są wykorzystywane i są zaniedbane.
Ad. wnionku Radnego Zbigniewa Zdanowicza:
- Proszę uporządkować działalność klubów sportowych w naszej gminie i słusznie dzielić
środki finansowe dla w/w klubów.
- Proszę zlikwidować tzw. „budkę cygańska” na boisku w Zelgniewie.
- Prośba o uzupełnienie oświetlenia w Zelgniewie (na boisku i w kierunku Maryniec).
Wójt - mgr Brunon Wolski – Podjęliśmy uchwałę a więc finansowanie tych klubów będzie się
zmieniało. Nie będą prowadzone konkursy tylko będą w formie dotacji. Trudno krytykować tych
działaczy, którzy działają bo to jest ich praca społeczna. Zarzuty od mieszkańców i młodzieży są
takie, że my przeznaczamy środki gminne a w tych klubach nie ma naszej młodzieży tak nie
powinno być. Jeżeli idą środki z budżetu gminy to przeważająca ilość graczy powinna być z terenu
gminy. Dlatego konieczna jest rozmowa i w najbliższym czasie będę rozmawiał z Prezesami
klubów. Jeśli chodzi o budkę cygańska jak jest nie potrzebna to można ją zlikwidować. Jest w tej
chwili udostępniana szkoła do przebierania się. Odnośnie dodatkowego oświetlenia to
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proponowałbym tutaj radnym i sołtysom nie przyjmować wszystkich wniosków jak ktoś zażyczy
sobie jakąś dodatkową lampę to jest olbrzymi koszt. Trzeba ciągnąć linie, robić dokumentacje.
Wszystkiego nie jesteśmy w stanie oświetlić. Myślę, że gmina jest dobrze oświetlona.
Ad. wniosku Radnego Dariusza Krupy - Mieszkańcy Osiedla Sportowego w Śmiłowie wnioskują o
wykonanie chodnika przy drodze do Zelgniewa.
Wójt - mgr Brunon Wolski – to jest droga powiatowa, wniosek zostanie wysłany do Zarządu Dróg
Powiatowych.
Wnioski z Komisji z 4 lutego 2011 r.
Ad. wniosku Radnego Marka Radke
- Wyjaśnić procedurę postępowania z azbestem i rozpowszechnić w/w informację wśród
mieszkańców gminy.
- Wyjaśnić szczegółowo informację dotyczącą wybudowania przez Zakład Rolniczo –
Przemysłowy „FARMUTIL H.S.” w Śmiłowie 20 budynków hodowlanych w Zelgniewie
(kurników).
- Wyjaśnić szczegółowo kwestie możliwości pozyskiwania wody pitnej, obecny stan wody
pitnej, stan wody pitnej w gminie Kaczory, stan możliwości źródła obecnego wykorzystania i
wyznaczenia ewentualnego nowego źródła wody w przypadku jej braku.
Wójt - mgr Brunon Wolski – Wszyscy mieszkańcy gminy powinni to znać i wiedzą, że raz w roku
wywozimy azbest, jeżeli ktoś nie wie to proszę mówić wszystkim, którzy wymieniają dachy
z eternitu, że gmina odbierze, wywiezie i zutylizuje. Jest to kosztowne ale podjęliśmy się tego i to
robimy. Jeżeli chodzi o wybudowanie budynków hodowlanych w Zelgniewie to procedura została
wszczęta i będzie trwała a więc każdy będzie mógł zobaczyć co się z tym dzieje. Teren ten jest
w planie zagospodarowania przestrzennego ujęty pod tą zabudowę. To nie jest blisko miejscowości
to jest w oddali od miejscowości Zelgniewo. Odnośnie wody pitnej na dzień dzisiejszy nie ma
żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wody pitnej. Zdarzało się jeśli były lata suche,
że mieszkańcy kilkakrotnie więcej wody brali. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć na takie sprawy
jak podlewanie ogródków. Wtenczas trzeba będzie wprowadzać ograniczenia. W ostatnich latach
nic takiego się nie dzieje bo bez zakazu podlewania ogródków wody starcza. Ludzie po prostu
mniej podlewają a bardziej oszczędzają wodę i o to chodzi.
Ad. wniosku Radnej Małgorzaty Śliwińskiej - Poprawić stan nawierzchni odcinka drogi
powiatowej w Kaczorach przy wyjeździe z ul. Mlecznej na ul. Dworcową .
Wójt - mgr Brunon Wolski – Wniosek zostanie wysłany do Zarządu Dróg Powiatowych.
Ad. wniosku Radnego Kazimierza Załachowskiego - Poinformować sołtysów aby zwrócili uwagę
mieszkańcom by na każdym domu była tabliczka z ich numerem, ponieważ kierowcy karetek
pogotowia mają problem ze znalezieniem posesji.
Wójt - mgr Brunon Wolski – To jest apel do sołtysów. Jak będą nosić nakazy aby zwrócili uwagę
właścicielowi budynku, że jego obowiązkiem jest zawieszenie numeru. Poszerzę ten wniosek bo
były też wnioski o postawienie tabliczek, że jest wjazd do budynków od numeru do numeru.
Zostały zamówione już tablice do Zelgniewa i Brodnej i w najbliższym czasie będą.
Ad. wniosku Radnego Dariusza Krupy - Wniosek Rady Sołeckiej w Śmiłowie o przyjazd do
Śmiłowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy skrzyżowania.
Wójt - mgr Brunon Wolski – Może Rada Sołecka i sołtys wystąpić z pismem i przedstawić swoje
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propozycje. Na razie to dopięliśmy tego, że będzie ten chodnik odnowiony i zrobiony tak aby ludzie
mogli w normalny sposób się przemieszczać. Jeżeli chodzi o przebudowe to co była zrobiona
dokumentacja to była obalana, bo projektant tak przygotował.
Ad. wniosku Marka Radke - Prośba o wspólne posiedzenia wszystkich komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal – Myślę, że jest to suwerenna decyzja
poszczególnych przewodniczących komisji i gdyby taka potrzeba zaistniała to przewodniczący
komisji muszą to podjąć.
Ad. wniosku Tomasza Załachowskiego - Czy sesje Rady Gminy mogłyby być nagrywane
i publikowane na stronie internetowej Urzędu, aby każdy mieszkaniec mógł je odsłuchać?
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal – Nie ma takiej potrzeby, jeżeli ktoś chce sesje są
jawne i każdy może przyjść i posłuchać.
ad. pkt 18/
Zakończenie
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1530 IV sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Iwona Świątkowska

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
Stefan Kowal
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