P R O T O K Ó Ł Nr 10/2011
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 28 października 2011 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Senator minionej kadencji Senatu RP – Pan Henryk Stokłosa.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Radca Prawny - Danuta Boniowska
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Kaczorach – Grażyna Miler
Sołtysi.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.

Radni nieobecni:
ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dziesiątej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan Kowal
– Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12 00 w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu gości i radnych, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, tj. 100% co stanowi odpowiednią ilość do
podejmowania prawomocnych uchwał– (listy obecności radnych oraz pozostałych osób stanowią
załącznik nr 1,2 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół Nr 9/2011 z dziewiątej sesji z dnia
30 września 2011 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 przedstawił porządek X 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na
lata 2011-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
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i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2012-2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2012 rok.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta nt. dokonanej analizy oświadczeń
majątkowych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16. Zakończenie.
Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek Wójta Gminy wnosi o poszerzenie porządku
X sesji o dodatkowy punkt 12a tj. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę w porządku X sesji.
ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny Radosław Górka powiedział między innymi: - Odniosę się do wypowiedzi Pana Wójta
z ostatniej sesji na temat jezior na pytanie co Pan robi aby poprawić stan bezpieczeństwa
odpowiedział Pan, że wysyła Pan tam ludzi i sprzątają plażę. Otóż zawsze jesienią dzieci prowadzą
sprzątanie świata. Ostatnio zostało zebranych tam kilkanaście worków śmieci. Ta plaża kiedyś
miała około 30 metrów szerokości dzisiaj ma może 15 metrów. Bardzo proszę Pana aby
w przyszłym roku doprowadzić tą plażę do 30 metrów szerokości, pomyśleć o jakimś moście, może
udałoby się zatrudnić na te letnie miesiące ratownika.
Kolejne pytanie to zajęcia pozalekcyjne finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wiem, że zajęcia pozalekcyjne odbywają się w salach lekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne
finansowane z Ministerstwa 50% odbywa się na basenie. Korzysta z tego gmina Ujście, gmina
Szydłowo mam nadzieję, że już nie długo dzieci z naszej gminy będą mogły z tych zajęć korzystać.
Mamy trzy sale gimnastyczne w gminie Kaczory: w Śmiłowie, w Dziembowie i w Kaczorach.
Ostatnio część mieszkańców zadała mi pytanie dlaczego dzieci z gimnazjum mieszkańcy Śmiłowa
muszą płacić za przebywanie po lekcjach na sali. Nie jest to może duża kwota bo 15 zł. Podobno
nie płacą w Dziembowie. Proszę o odpowiedź czy wie coś Pan na ten temat. Jeżeli w Dziembowie
jest za darmo to kiedy w Śmiłowie będzie za darmo?
Sołtys wsi Śmiłowo Pani Teresa Strzelecka powiedziała między innymi: - Zajęcia dla dzieci nie są
płatne i nieprawdą jest, że za sale dzieci płacą. Jeżeli to jest starsza młodzież i przychodzi w sobotę
i w niedzielę to taka jest uchwała Rady Gminy i za to pobieramy pieniądze, które wpływają na
konto gminy. Jeżeli są zajęcia organizowane przez jakąkolwiek inną instytucję i ta instytucja na tej
sali zarabia to ja według uchwały Rady Gminy muszę za tą salę pobierać pieniądze.
Radny R. Górka powiedział między innymi: – Mam informację od mieszkańców Śmiłowa, że
dzieci w zeszłym tygodniu poszły na salę pograć w siatkówkę i musiały zapłacić za to 15 zł.
Sołtys wsi Śmiłowo Pani T. Strzelecka powiedziała między innymi: - Ta sala jest dla dzieci ale nie
mogą tam iść bez opieki.
Radny R. Górka - Czy jak w przyszłym tygodniu sześcioro dzieci pod opieką jednej osoby
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dziewiętnastoletniej przyjdzie pograć w siatkówkę zapłaci 15 zł. czy nie?
Sołtys wsi Śmiłowo Pani T. Strzelecka – Jeżeli to będzie odpowiedzialna osoba czyli zebrane będą
oświadczenia rodziców, że ta osoba może za nie odpowiadać to nie zapłacą.
Radny Henryk Kalka powiedział między innymi: - Kolega Górka nie może narzekać, że nie ma
możliwości wypowiedzenia się. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tu przyjść do mikrofonu
i powiedzieć. Mam tutaj prośbę do Pana Przewodniczącego, żeby te obrady prowadził w sposób
bardziej zdyscyplinowany.
ad. pkt 3/ Informacja nt. działalności w minionym okresie
a) Radny H. Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sportu powiedział między
innymi:
Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w ostatnim okresie
odbyła jedno wspólne posiedzenie, które dotyczyło tematów dzisiejszej sesji. Wszyscy członkowie
obecni na posiedzeniu akceptowali projekty uchwał, które dzisiaj mamy podjąć. W sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory, chodzi o wzrost o 450 tys. o dostosowanie
dochodów i wydatków do uchwały budżetowej w roku 2011. Zmiana uchwały budżetowej na
2011 r. związana jest z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego 84 tys. zł. Kwota ta jest
przeznaczona do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W sprawie podatku od
nieruchomości obie komisje zaproponowały wzrost podatków na minimalnym poziomie. Jeżeli
chodzi o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
wypowiadał się na ten temat Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Pan Jerzy
Skwirowski. Dyskusja była długa, ponieważ ta podwyżka jest dość drastyczna . Biorąc pod uwagę,
że dwa lata temu nie było podwyżki w ubiegłym roku ta podwyżka nie była w takim zakresie jak
proponował Pan Dyrektor w związku z tym to się skumulowało. Chodzi o to, żeby te taryfy
urealnić. Te stawki za ścieki i wodę są i tak na niższym poziomie jak w sąsiednich gminach. Jeżeli
chodzi o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii to są to problemy, które dotyczą nie tylko naszej
społeczności trzeba robić wszystko aby jak najmniej tych problemów było.
Wnioski zgłoszone na komisji:
Radny Tomasz Załachowski
1. Prośba o progi zwalniające w Dziembówku (przy lesie od Pana Piotrowskiego).
Radny Jan Schur
1. Prośba o pobudowanie studni głębinowej w Morzewie. Są dwie studnie z czego czynna jest
tylko jedna. Jak się popsuje to Morzewo i Krzewina nie ma wody.
2. Prośba o obniżenie podatku rolnego (jest wzrost o 100%).
b) Radny Kazimierz Załachowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu powiedział między innymi:
W ostatnim okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu, na którym
omawialiśmy sprawy związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Sprawę zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2011 – 2026 przedstawiła Pani Skarbnik. Komisje
większością głosów przyjęły projekt uchwały. Podobnie w punkcie dotyczącym zmiany uchwały
budżetowej na 2011 r. Chodzi o dotację ponad 84 tys. zł., która ma być przekazana na pomoc
społeczną (stypendia, dożywianie, świadczenia rodzinne). Podobnie jak inne komisje
rozmawialiśmy dużo na temat podatków. Te propozycje, które zgłasza Pan Wójt zdecydowaną
3

większością głosów zostały przyjęte z tym, że w punkcie dotyczącym podatku od gruntów o jeden
grosz niżej. Jeżeli chodzi o wodę to podwyżka ta jest dość znacząca sięga w granicach 20 %. Pan
Dyrektor miał przygotowaną analizę i okazało się, że po podwyżkach, które my proponujemy
wprowadzić te opłaty za wodę jeszcze będą niższe niż w sąsiednich gminach. Na temat wzoru
formularzy nie było dyskusji chodzi o formularze poboru podatku od nieruchomości. Tak samo jeśli
chodzi o programy współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014. Te dwa tematy a
więc sprawa uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 rok i sprawa uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2012 rok. Wiemy, ze ten problem jest. Jest problem narkomanii, alkoholizmu, palenia
papierosów. O tym wiedzą wszyscy nauczyciele, policja, rodzice. Te programy służą do tego, aby
tym uzależnieniom przeciwdziałać.
Wnioski zgłoszone na komisjach:
Radny Zbigniew Zdanowicz
1. Czy jest możliwość wykupienia mieszkań w budynku byłej szkoły w Zelgniewie?
Radny Radosław Górka
1. Proszę aby odpowiedzi na pytania zadane na komisji były udzielone w punkcie 3 lub
w poszczególnych punktach, przed podjęciem uchwały a nie w punkcie 15.
2. Ile kosztuje gminę utrzymanie budynku ośrodka zdrowia?
3. Proszę o podanie jak kształtują się stawki podatków w sąsiednich gminach?

4. Proszę podać treść uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
Radna Joanna Stachowiak
1. Prośba o wyremontowanie ścieżki między ulicą Rzadkowską i Górną.
2. Prośba o zamontowanie świateł sygnalizacyjnych na ulicy Chodzieskej w związku
z natężeniem ruchu (otwarcie DINO).
Radna Aleksandra Wienke
1. Prośba mieszkańców o zrobienie chodnika na ulicy Chodzieskiej (prawa strona).
Radny Dariusz Krupa
1. Kto jest właścicielem jeziora w Śmiłowie (jadąc do Piły po lewej stronie) i czy płaci podatek.
c) Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski powiedział między innymi:
Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych jeżeli chodzi o pracę w 2012 roku. Rada będzie
uchwalała podatki od nieruchomości, podatek rolny jak również cenę za wodę i ścieki, które będą
miały wpływ na konstrukcję budżetu. W sprawie ustalania podatków to ludzie zawsze oczekują
decyzji jakie podejmie rada. Jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości to do 2005 r. byliśmy na
poziomie najwyższym w kraju i to nasi mieszkańcy rozumieli. Robiliśmy bardzo wiele inwestycji
na terenie gminy. Inwestycje te były bardzo drogie i mieszkańcy wiedzieli, że jeśli chcemy
cokolwiek zrobić to musimy mieć pieniądze. Dlatego te podatki były ustanawiane na tak wysokim
poziomie.
Jako Wójt też proponowałem na minimalnym poziomie. Chodziło o dwa albo trzy grosze.
Jednak niektórzy radni uważali, że jeszcze o jeden grosz można zmniejszyć ten podatek. W związku
z tym, że planujemy dość znaczną podwyżkę cen wody przyjmujemy propozycję radnych gdzie
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proponowali obniżyć stawkę podatku od nieruchomości o jeden czy dwa grosze. Myślę, że
mieszkańcy dobrze to przyjmą, że już nie podnosimy podatków coraz wyżej tylko trzymamy je na
odpowiednim poziomie.
Jeśli chodzi o podatek rolny może było zaskoczenie dla niektórych radnych bo to było
wprowadzone w ostatniej chwili. Nie mogliśmy dać tego na komisję wcześniej dlatego, że
w Monitorze Polskim cena GUS żyta ukazała się dopiero dwa czy trzy dni temu. Na wniosek
Przewodniczących komisji podjęliśmy działania aby obniżyć cenę żyta do 55 zł. Pierwszy raz to
robimy bo zazwyczaj przyjmowaliśmy na terenie naszej gminy cenę żyta taką jak GUS ogłosił.
Ponieważ w tym roku ta cena była podniesiona prawie o 100%, dlatego propozycja
Przewodniczących komisji i moja do rady, żeby obniżyć do 55 zł. Mamy opinię Izby Rolniczej.
Myślę, że rada przegłosuje te stawki.
Prowadziłem już rozmowy z Prezesem Spółki GWDA w Pile, która przyjmuje ścieki z Piły
i niektórych gmin z okolic. Również do nas zgłosił się Prezes z propozycją przejęcia ścieków do tej
oczyszczalni. Wstępne rozmowy jak przebiegały byłem nawet za tym, żeby sprzedać nasze ścieki
do Piły. Ale im dłużej te rozmowy trwały zauważyłem, że to jest pewne niebezpieczeństwo.
W pewnej chwili byśmy nie panowali nad cenami ścieków i bylibyśmy zależni od ceny dyktowanej
przez tą spółkę. Jednak odchodzę od tego pomysłu. Dlatego to co rozpoczęliśmy już wcześniej na
początku tego roku kontynuujemy. Przygotowujemy dokumentację na modernizację oczyszczalni
ścieków w Kaczorach. Ta dokumentacja będzie gotowa w przyszłym roku pod koniec lutego.
Myślę, że przy dostępnych środkach unijnych jakie jeszcze są na oczyszczalnię i modernizację
oczyszczalni, przy środkach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i naszych, będziemy mogli zmodernizować tą oczyszczalnię.
Będzie to w kosztach mniej więcej takich jak pobudowanie kolektora do GWDY do Piły.
Początkowo chcieli kolektor pobudować we własnym zakresie a później okazało się, że we
własnym zakresie tak, ale gmina ma za to zapłacić. Ten kolektor kosztowałby około 2 mln.
Następna sprawa to przystąpienie do opracowania studium uwarunkowań, kierunków
zagospodarowania przestrzennego i planów przestrzennych gminy Kaczory. Żeby do tego
przystąpić to muszę przystąpić najpierw do oceny istniejącego studium. Będę rozmawiał
z urbanistami, żeby podeszli do oceny obecnego studium i wtedy zobaczymy czy wystarczą zmiany
wprowadzone do obecnego, czy będziemy opracowywać nowe. To będzie musiała być uchwała
Rady Gminy. Mówię o tym dlatego, że wpływają wnioski o budowę elektrowni wiatrowej na
terenie gminy Kaczory. Będę się starał aby na terenie gminy Kaczory takie elektrownie nie
powstały bez planu zagospodarowania przestrzennego, bez studium. Muszą uczestniczyć wszyscy
mieszkańcy gminy w tym zakresie, żeby wypowiedzieli się czy dopuszczają budowę elektrowni
wiatrowej, a jeśli tak, to w którym miejscu i gdzie. Następnie na podstawie tego studium można
opracowywać plan przestrzennego zagospodarowania. Są już dwa wnioski od firm, które chcą
budować i dlatego musimy ten temat podjąć. Aby było wiadomo, w którym miejscu mogą powstać
elektrownie wiatrowe a w którym jest niedopuszczalne aby powstały.
Odbyłem dwa spotkania. Jedno z radą sołecką i paniami z KGW w Morzewie, na którym
rozmawialiśmy na temat oczekiwań miejscowości Morzewo. Rozmawialiśmy o projekcie, który
złożyliśmy na remont sali i myślę, że w przyszłym roku przystąpimy do realizacji. Drugie spotkanie
było z mieszkańcami wsi Brodna. Rozmawialiśmy też o tym czego mieszkańcy oczekują od wójta
od rady jeśli chodzi o rozwój tej miejscowości.
Pan Wójt odczytał podziękowania, które na ręce Pana Przewodniczącego i Wójta złożył Pan
Senator Henryk Stokłosa w związku z zakończeniem VII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
i podziękował Panu Senatorowi za współpracę.
Pamiętamy, że na początku był Pan Senatorem i radnym Rady Gminy Kaczory. Chciałbym
podkreślić i myślę, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy wiedzą to że, rozwój naszej gminy
następował tak szybko, dzięki temu, że na terenie naszej gminy istnieje Zakład Farmutil H.S.
Zakład ten zatrudnia wiele osób, podatki, które wpływają do gminy z tego zakładu są bardzo
znaczące. Udział w podatku od osób fizycznych jest również bardzo znaczący. Pan Senator
wypełniając swoją funkcję senatora również wspomagał nas i w innych sprawach np. pozyskiwaniu
środków unijnych.
5

Pan Wójt wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Rady wręczył Panu
H. Stokłosie podziękowania i kwiaty życząc wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz osiągania
jeszcze lepszych efektów w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.
Pan H. Stokłosa – Dziękuję za wspaniałe podziękowania, za życzenia i kwiaty. Jest to dla mnie
bardzo miłe. Z dniem 7 listopada kończy się moja działalność parlamentarna. Należę do jednych
z najstarszych senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Wygrałem wybory jako jedyny spoza drużyny
Wałęsy w 1989 r. a w 1993 r. w kraju miałem pierwsze miejsce. Wysoko to sobie cenię. Nigdy nie
należałem do żadnego ugrupowania politycznego. Zawsze miałem własne zdanie za co musiałem
niejednokrotnie zapłacić. Znalazłem sobie inny sposób na życie. Chcę się włączyć w działalność
samorządów bo realna władza nie jest w parlamencie, realna władza jest w gminie, realna władza
jest w powiecie, realna władza jest w urzędzie marszałkowskim. Dlatego chciałbym te kontakty,
które dotychczas miałem utrzymywać i z gminami, powiatami współpracować. Zawsze starałem się
ten mandat senatora wypełniać jak najlepiej. Myślę, że ze wszystkich zobowiązań się wywiązałem
i mogę spokojnie pobierać rentę, którą otrzymuję. Tą współpracę chciałbym pogłębiać. Jestem
właścicielem dużego zakładu nie tylko w gminie Kaczory. Zatrudniam przeszło 8,5 tys. osób.
Chciałbym te miejsca pracy w dalszym ciągu tworzyć.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
ad. pkt 4/
Radna A. Wienke Wiceprzewodnicząca – odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2011-2026.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr X/60/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata
2011-2026. (uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 5/
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2011 rok.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr X/61/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok (uchwała stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu).
ad. pkt 6/
Radny Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący - odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr X/62/2011 uchylającą uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. (uchwała
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 7/
Radna Aleksandra Wienke Wiceprzewodnicząca – odczytała projekt uchwały w sprawie podatku
od nieruchomości.
Pytania i uwagi:
Radny R. Górka – Proszę o Uchwałę Rady Gminy zwalniającą w poszczególnych latach od
podatku od nieruchomości. Chciałbym poznać tą uchwałę w jakich to latach i jakie to są stawki?
Radny Zbigniew Zdanowicz – Ja bym proponował nie podnosić podatku od budynków
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Chodzi o ośrodek zdrowia, trzeba tam dokonać
remontu a potem pomyśleć o podwyżkach. Jest tam zimno przede wszystkim, okna byle jakie,
posadzka byle jaka. Czy ta dzierżawa, którą bierzemy wystarcza na przeprowadzenie remontów.
Radny K. Załachowski – Jeżeli sprawa dotyczy ośrodka zdrowia ja na komisji sugerowałem, że ta
sprawa będzie na następnej sesji szerzej omawiana, dlatego ta propozycja dotycząca stawki podatku
była zaaprobowana.
Przewodniczący Rady Gminy – Wniosek formalny Pana Z. Zdanowicza jest aby zachować stawkę
ubiegłoroczną 4,20 w tej chwili jest 4,30. Proszę o przegłosowanie wniosku formalnego Pana
Zdanowicza.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła większością głosów
stawkę 4,30 za m2 powierzchni użytkowej od obiektów związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych (za 4,30 – 10, za 4,20 – 4, wstrzymujący – 1) .
Radny R. Górka - Proszę o tą uchwałę w tej chwili bo być może złożę wniosek formalny
o podwyższenie lub obniżenie tego podatku.
Wójt Gminy Pan Brunon Wolski – Pan radny Górka robi tutaj zamieszanie bo jeśli chciał się
zapoznać z tą uchwałą to wystarczy wejść na stronę BIP tam ta uchwała jest, można się zapoznać,
przeanalizować.
Radny K. Załachowski – Pan Górka zadał takie pytanie na komisji i Pan radny Goldberg wyjaśnił
na czym cała rzecz polega i myślę, że to wystarczyło Panu Górce ale jeśli nie to Pan Wójt mówi
gdzie tego szukać.
Radny H. Kalka – Myślę, że ta uchwała, którą dziś podejmujemy nie ma nic wspólnego z uchwałą,
którą podjęliśmy kiedyś.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
uchwałę Nr X/63/2011 w sprawie podatku od nieruchomości („za” – 14, „przeciwnych” – 0,
„wstrzymujących” – 1) (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 8/
Radny Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący - odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 X/64/2011 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru
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i poboru podatku od nieruchomości (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 9
Radna A. Wienke Wiceprzewodnicząca – odczytała projekt w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Pytania i uwagi:
Radny Z. Zdanowicz – Na komisji nie podjęliśmy żadnego zdania. Każdy miał to przemyśleć.
Ja proponuję najwyżej 10 % podwyżki.
Radny Marek Radke – Ze względu na wzrost kosztów za wodę i ścieki w wysokości około ponad
20% chciałbym usłyszeć jakie są planowane drobne udoskonalenia wynikające z poprawy sytuacji
w danym obiekcie i pozwalające na obniżenie tej wartości ceny za wodę i ścieki. Cena za wodę
i ścieki mogłaby rzeczywiście wzrosnąć o około 4,2% są to koszty inflacji wynikające z ogólnego
obrotu budżetowego w państwie.
Radna Joanna Stachowiak – Uważam, że 20% to naprawdę bardzo dużo. Słyszałam już dużo
negatywnych opinii na temat tej podwyżki. Proponuję, żeby to była podwyżka 4-5 %.
Radny R. Górka – Proszę o zaprotokołowanie poszczególnych radnych kto jak głosował w danym
punkcie. Również skłaniam się ku temu aby podwyżka była maksymalnie o 5% a nie 20 i 21%.
Radna A. Wienke – Cena wody jest zawsze kwestią sporną na naszych sesjach. Pamiętam lata
poprzednie zawsze chcieliśmy, żeby ta podwyżka była jak najmniejsza. Sama byłam za tym, żeby ta
cena wody i ścieków była minimalna aby to nie kolidowało w budżecie naszym domowym. Dwa
lata temu na mój wniosek cena wody i kanalizacji nie była podniesiona tak wysoko jak Pan
Skwirowski kalkulował. Rada przychyliła się do mojej propozycji i wtedy zostały podniesione
stawki minimalnie. Teraz po dwóch latach zrozumiałam, że to był mój błąd, bo w tej chwili musimy
podjąć taką drastyczną decyzję. Koszty energii rosną, Pan Skwirowski mówił, że 70 tys. mamy
więcej za energię w skali roku w porównaniu do roku poprzedniego tj. o 30% więcej, koszty
utylizacji odpadów rosną z roku na rok. Będę głosowała w tej chwili za tą podwyżką. Teraz po
dwóch latach zrozumiałam, że wtedy niepotrzebnie wnioskowałam o obniżenie tych kosztów. Cena
wody i ścieków jest i tak niższa w porównaniu do ościennych gmin.
Radny Jan Schur – Czy w przyszłorocznym budżecie będzie zaplanowana budowa studni
głębinowej w Morzewie?
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
uchwałę Nr X/65/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków („za”- 10 głosów: Stefan Kowal, Aleksandra Wienke,
Henryk Kalka, Ryszard Grzelak, Dariusz Krupa, Małgorzata Śliwińska, Kazimierz
Załachowski, Jan Kieruj, Jan Schur, Jarosław Goldberg, „przeciwnych” – 5 głosów:
Radosław Górka, Joanna Stachowiak, Marek Radke, Tomasz Załachowski, Zbigniew
Zdanowicz, „wstrzymujących” – 0) (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 10/
Radny R. Grzelak Wiceprzewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie programu
współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr X/66/2011 w sprawie programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014
(uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 11/
Radna A. Wienke Wiceprzewodnicząca - odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr X/67/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu).
ad. pkt 12/
Radny R. Grzelak Wiceprzewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr X/68/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012
rok. (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 12a/
Radna A. Wienke Wiceprzewodnicząca - odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
Pytania i uwagi:
Radna A. Wienke – Przez wszystkie lata jak jestem radną pierwszy raz obniżamy podatek rolny.
Zawsze rada przyjmowała stawki przedstawione przez GUS. Od dwóch lat ceny żyta bardzo
wzrosły w stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost prawie 100%. Byłoby to bardzo duże
obciążenie dla rolników. Jestem za tym, żeby ten podatek obniżyć.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr X/69/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
(uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 13/
Pani Gizela Durecka Sekretarz Gminy – z upoważnienia Wójta Gminy przedstawiła informację na
temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych (oświadczenie stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal odczytał informację na temat dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych (oświadczenie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
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Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
ad. pkt 14/ Zapytania i wolne wnioski
Radny R. Górka:
1. Interesuje mnie kanalizacja na ulicy Górnej w Śmiłowie, mam wiele zapytań mieszkańców.
Jest tam sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym planie jest
kanalizacja. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy, kiedy możemy się spodziewać, że to
zostanie zrobione?
2. Do 7 października mogliśmy składać wnioski o dofinansowanie tzw. schetynówek. Czy
złożyliśmy wniosek, czy mamy jakieś szanse czy może nie złożyliśmy wniosku?
3. Czy coś wyjaśniło się w sprawie tych 2 mln. zł. na krytą pływalnię od Pana Bugajskiego
i od Urzędu Marszałkowskiego?
4. Wspominał Pan o elektrowniach wiatrowych, bardzo mnie to cieszy. Pragnę poinformować
większość, że w przypadku jednej elektrowni jaka jest na Margoninie to podatek, który
wpływałby do Urzędu Gminy rocznie to około 50 tys. zł. Co do dwóch wniosków wiem, że
Pan Jan Schur złożył jeden wniosek, drugi złożyłem ja. Czy jeszcze jakaś inna firma
złożyła? W lutym 2011 r. wydał Pan warunki zabudowy zezwalające na postawienie masztu
do pomiaru wiatru w obrębie geodezyjnym Zelgniewo Firmie Generacja Wiatrowa Polska
z Warszawy. Wydał Pan to w lutym dzisiaj informuje, że firmy się kręcą, że chcą stawiać nie
wiem zapomniał Pan o tym co Pan wydał w lutym czy po prostu nie za bardzo mogła ta
informacja ujrzeć światło dzienne.
Radny R. Górka: - Czy w przyszłości można zrobić prezentację multimedialną taką jak
przedstawiała Pani Dyrektor GOK czy sprzęt z Urzędu Gminy jest do wykorzystania, czy coś stoi
na przeszkodzie?
Przewodniczący Rady Gminy – Dostaje Pan każdorazowo porządek obrad sesji, jeżeli będzie to
związane z porządkiem obrad i będzie taka konieczność to nie widzę przeszkód.
ad. pkt 15/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Kaczory:
Wójt mgr Brunon Wolski odpowiedział na pytania zadane na komisjach:
Jeżeli chodzi o progi zwalniające w miejscowości Dziembówko to my bronimy się, żeby ich
nie robić, chociaż wiem, że w niektórych przypadkach byłyby uzasadnione. Ten wniosek, co Pan
T. Załachowski zgłosił myślę, że był spowodowany wypadkiem, który się tam wydarzył. Potem
mogą sypać się lawinowo te wnioski we wszystkich miejscowościach. Będę prosił tu Pana
Komendanta, bo mieszkańcy proszą mnie aby Policja mierzyła prędkość i karała ludzi za nadmiar
prędkości. Tam przecież przemieszczają się mieszkańcy Dziembówka a wszyscy powinni
przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Przygotowujemy się tam do postawienia znaków
ostrzegawczych i może na razie to ustawimy i zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Bierzemy
ten temat z progami pod rozwagę w przyszłości.
Odnośnie wniosku radnego J. Schura o pobudowanie studni głębinowej w Morzewie i ujęciu
tego w budżecie na przyszły rok to wiemy, że jest tam jedna studnia, ale dla mieszkańców nie ma to
żadnego zagrożenia. Bo gdyby jakakolwiek awaria nastąpiła to odwrotnie ta studnia jest zrobiona.
Może być najwyżej godzina do dwóch godzin przerwy w dostawie wody. Natomiast czy robić drugi
odwiert czy poszukać inne rozwiązanie to będzie sprawa dyskusyjna. Są różne rozwiązania można
podłączyć wieś Morzewo do hydroforni Dziembowa albo do hydroforni Kaczory bądź pobudować
drugą studnie to będzie temat do przemyślenia. Sprawa podatku rolnego prośba została spełniona.
Podeszliśmy do tego na wniosek Przewodniczących komisji i dzisiaj uchwała została podjęta.
Jeżeli chodzi o wniosek radnego Z. Zdanowicza to jest możliwość wykupienia mieszkań,
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jeśli przystąpimy do sprzedaży. Opłaca się sprzedawać mieszkania wtedy gdyby przystąpili do tego
wszyscy. Tam Pani Matuszczak wyraziła wolę kupna, ale pozostali nie. Gdybyśmy poszli na
sprzedaż to pozostali by nie kupili. Jeżeli byłaby taka wola to być może byśmy podeszli do tego.
Przygotowuję się teraz do sprzedaży mieszkań w nauczycielówce w Morzewie. Tam niektórzy są
bardzo oburzeni, że sprzedaje się mieszkania. Niektórzy podchodzą do tego ze zrozumieniem bo
wiedzą, że to jest dla nich dobra sytuacja bo mogą kupić bezprzetargowo.
Jeżeli chodzi o utrzymanie budynku ośrodka zdrowia to kosztuje to gminę około 60 tys. zł.
natomiast pozyskiwanie środków to około 62, 63 tys. Jeśli chodzi o odpłatność to około 52 tys.
dlatego, że zawsze są ustalane czynsze na koniec roku, które nie zawsze są przyjmowane. Tu jest
problem bo nawet nie jesteśmy w stanie odzyskać kosztów utrzymania nie mówiąc już o remontach
tych budynków. Występowaliśmy tutaj jako gmina z podwyżką czynszu aby zrobić realnie ten
czynsz to zawsze był opór. Ośrodek zdrowia nie jest w tak złym stanie jak Pan Zdanowicz
przedstawia. Został wybudowany w roku 1985 ale jak powstawała instytucja lekarza rodzinnego to
lekarz rodzinny dostał środki na odnowienie tego ośrodka. My jeszcze nie byliśmy właścicielami
ale był odnawiany ten ośrodek zdrowia. Dopóki nie byliśmy właścicielami to tam się nie wiele
działo a teraz okna, drzwi trzeba wymieniać. Przystąpiliśmy do tego wyremontowaliśmy gabinet dla
pań i po kolei będziemy robić to co będzie konieczne. Jeśli chodzi o stawki podatku w sąsiednich
gminach to wystarczy wejść na stronę BIP poszczególnych gmin i zobaczyć. Natomiast co do
uchwały dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości to ta uchwała jest również na stronie
urzędu gminy w BIP. Chodzi o to, że jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą to
przez rok jest zwolniony z podatku od nieruchomości.
Jeżeli chodzi o wyremontowanie ścieżki między ulicą Rzadkowska a Górną to jesteśmy za
tym ale nie możemy wejść bo nie ma uregulowanej własności prawnej właściciel obok ścieżki.
Czekamy jak będzie to załatwione to przystąpimy do realizacji. Jeśli chodzi o zamontowanie
świateł na ulicy Chodzieskiej to przyjmuje wniosek do przeanalizowania i przemyślenia.
Jeśli chodzi o chodniki na ulicy Chodzieskiej to obiecał mi Pan Tomczyk Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych, że przy ulicy Chodzieskiej w Kaczorach chodniki będą zrobione. Myślę, że ta
obietnica zostanie zrealizowana.
Odnośnie wniosku Pana Krupy dotyczącego właściciela jeziora w Śmiłowie to są dwie
właścicielki jedna mieszka w Poznaniu druga za granicą. Podatek jest płacony. Natomiast jeśli
chodzi o drogę gminną ulica Kościelna w Śmiłowie będziemy mieli na uwadze, żeby w przyszłym
roku w planie to umieścić i zrobić tą drogę.
Jeżeli chodzi o ceny wody to i tak mamy niższe niż w innych gminach. Trzymamy ten
poziom, żeby nie było za drogo. Myślę, ze ta cena będzie realna na dzień dzisiejszy i tak
drastycznych podwyżek już nie będziemy musieli robić. W poprzednich latach ta cena nie została
podniesiona i stąd w tym roku ta cena jest wyższa.
Jeśli chodzi o kanalizację na ulicy Górnej w Śmiłowie to jak nie będzie przeszkód ze strony
właścicieli gruntów przez które musimy przechodzić to będzie to zrealizowane dość szybko. Ale to
wymaga jeszcze pewnych uzgodnień. Natomiast jeśli chodzi o Pana Bugajskiego to wniosek jest
złożony czekamy na odpowiedź. Elektrownia wiatrowa wniosek złożyli znowu dwaj radni. Mimo,
że mieszkańcy nie chcą elektrowni wiatrowej w Morzewie to Pan Górka się upiera, żeby tam
koniecznie tą elektrownię postawić. To nie jest postawa radnego, który wychodzi przeciwko
mieszkańcom tej miejscowości. Jeżeli chodzi o maszt to nic takiego się nie stało, że maszt stoi ktoś
sprawdza czy są tam dobre wiatry. To o niczym jeszcze nie świadczy. To co powiedziałem to
podtrzymuję, że nikt nie dostanie decyzji bez zgody mieszkańców, bez uchwały rady gminy.
Sale gimnastyczne jest uchwała rady gminy w jaki sposób te opłaty mają być pobierane. Ta
odpłatność nie jest duża. Są to kwoty symboliczne. Dziembowo na razie miało wstęp wolny
dlatego, że ta sala była nowo oddana tak samo w innych miejscowościach. W najbliższym czasie
wprowadzimy opłaty na tych samych zasadach co w Kaczorach i w Śmiłowie.
Jeżeli chodzi o wniosek na schetynówkę to nie składałem dlatego, że drogi które planujemy na
przyszły rok robić nie spełniają kryteriów.
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ad. pkt 9/ Zakończenie
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1500 X sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Iwona Świątkowska

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory

Podinspektor

Stefan Kowal
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