P R O T O K Ó Ł nr 15/2012
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 13 lipca 2012 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)

Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Sołtysi – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
6) Mieszkańcy gminy.

Radni nieobecni: Marek Radke, Jan Schur.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady piętnastej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan
Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12 oo w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący
rady stwierdził, że na podstawie listy obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 13 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 czternastej sesji z dnia 15 czerwca
2012 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną zgłoszone
przez radnych uwagi wobec jego treści to uważać się będzie, że protokół został przez Radę
przyjęty. Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści w/w protokołu.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty
bez poprawek.
Porządek XV sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku
sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
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Rada Gminy nie wprowadziła zmian w porządku XV sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radna Joanna Stachowiak:
1. Jaki jest stan kanalizacji burzowej w Kaczorach? Dlaczego podczas ostatnich burz
doszło do takich zalewań domów? Jakie zaplanowano działania, aby poprawić
sytuację w przyszłości?
2. Co się dzieje z wodą wypompowywaną z placu budowy basenu? Czy prawdą jest, że
trafia ona do kanalizacji? Mieszkańcy ul. Chodzieskiej twierdzą, że z tego powodu
mają wodę w piwnicach.
3. Dlaczego wycięto kolejne drzewo z terenu placu budowy basenu – 100 – letni dąb?
Co się stało z w/w drewnem?
4. Jakie zajęcia sportowe zorganizowano dla dzieci z terenu gminy Kaczory na okres
wakacji?
5. Ile i w jakich miejscowościach mamy wolnych mieszkań komunalnych na terenie
gminy?
W tym momencie radna przestawiła trudną sytuację mieszkaniową Państwa Piepiorów
z Kaczor (m.in. brak prądu). Odczytała pismo, które w tej sprawie skierowała do
Wójta Gminy Kaczory prosząc o zajęcie się ich problemem mieszkaniowym, ciężkimi
warunkami życiowymi. Podkreśliła, że w w/w sprawie nie otrzymano jeszcze
odpowiedzi.
6. Radna zgłosiła zmiany w treści protokołu XIII sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia
2012 r. twierdząc, że na ostatniej sesji w dniu 15 czerwca nie miała takiej możliwości,
ponieważ dwa punkty porządku obrad tj. zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na
zapytania i wnioski zostały przeniesione na kolejne posiedzenie. Wnioskowała
o dopisanie do w/w protokołu wypowiedzi Wójta Gminy w 10 pkt. porządku sesji,
wniosku zgłaszanego w pkt 6 dotyczącego odrębnego głosowania każdej zmiany
w budżecie, o uzupełnienie imienia i nazwiska radnej przy zgłaszanych przez nią
wnioskach i zarzutach Wójta Gminy Kaczory kierowanych pod jej adresem.
7. Radna J. Stachowiak ponownie odczytała interpelacje zgłoszone na XIV sesji RG
w dniu 15.06.2012 r.
Radny Radosław Górka:
q

q
q

q

Po ostatnich opadach deszczów została zalana piwnica w budynku tzw.
„nauczycielówki” w Śmiłowie. Było to efektem źle zrobionego odstojnika
kanalizacji. Kiedy zostanie usunięty wielokrotnie zgłaszany w/w problem, kto jest
odpowiedzialny za taki stan rzeczy?
Na terenie przyległym do szkoły znajduje się niezabezpieczona przed dziećmi
przepompownia, skrzynka elektryczna. Prośba o załatwienie w/w problemu.
Radny poprosił, aby nigdy więcej żaden inny radny podczas obrad sesji nie
wypowiadał się pod jego adresem, że działa na szkodę gminy, mieszkańców wsi
Morzewo, ponieważ chce postawić w Morzewie elektrownię wiatrową. Podkreślił, że
w chwili obecnej prowadzi tego typu inwestycje w trzech gminach i zawsze przy
podejmowaniu decyzji rozmawia z ich włodarzami, a podejmowane działania,
decyzje służą rozwojowi gmin.
Na placu budowy basenu mieszkańcy często widzą sprzęt firmy Pana Kalki
i Załachowskiego. Radny pyta czy w/w wykonują tam prace charytatywnie czy
biznesowo?
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ad. pkt 3/
Pan Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały
w sprawie utworzenia związku międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi”.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XV/104/2012 z dnia 15 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (uchwała stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 4/
Pani Aleksandra Wienke Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały
wraz z załącznikiem w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XV/105/2012 z dnia 15 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (uchwała wraz z
załącznikiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5 i pkt 6/
Pani Gizela Durecka Sekretarz Gminy odpowiedziała na interpelacje radnych zgłoszone na
XIV sesji w dniu 15 czerwca 2012 r., na które Wójt Gminy Kaczory nie udzielił ustnej
odpowiedzi.
ad. Interpelacji radnej J. Stachowiak:
1. Przeglądu instytucji publicznych pod kątem dostosowania ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych nie planujemy.
2. Na Osiedlu Przylesie planowana jest „Budowa oświetlenia drogowego” przy ul.
Lipowej, Grabowej, Dębowej, Bukowej, Akacjowej i Kasztanowej (6 ulic).
W najbliższym okresie zostanie dokonany wybór wykonawcy i podpisana umowa.
Termin realizacji do 15 września 2012 r.
3. W sprawie uciążliwości spowodowanych odorami zostało wysłane pismo do (Dyr.
Przemysław Andryszak) ZRP „Farmutil HS” z prośbą o wyjaśnienie przyczyny. Pani
Sekretarz odczytała (odpowiedz) pismo ZRP „Farmutil HS” o następującej treści:
„W odpowiedzi na pismo z dnia 04.07.2012 rok, znak ROŚ.604.17.2012 uprzejmie
informuję, że odczuwalne w ostatnim czasie uciążliwości zapachowe, związane
z funkcjonowaniem zakładów unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego PILUTIL i EKOUTIL w Śmiłowie, są skutkiem zakłóceń w procesie
produkcyjnym wywołanych powtarzającymi się spadkami lub zanikami napięcia podczas
licznych w miesiącu czerwcu i jak dotychczas – w lipcu wyładowań atmosferycznych.
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Informuję, że służby techniczne ZRP „Farmutil HS” S.A. dokładają wszelkich starań
aby procesy technologiczne w zakładach PILUTIL i EKOUTIL przebiegały bez zakłóceń.
Informuję również, że podjęte zostały decyzje dotyczące organizacji pracy i nadzoru nad
produkcją w celu dostosowania jej do aktualnych warunków pogodowych, które są przez
nasze służby techniczne monitorowane.
Pozostaje mi wyrazić ubolewanie, że prowadzona przez nas działalność jest
w ostatnim czasie źródłem nieprzyjemnych zapachów i zapewnić, że działania w celu
wyeliminowania tych uciążliwości traktuję jako priorytetowe dla ZRP „Farmutil HS” S.A.
Z poważaniem Prezes Zarządu Przemysław Andryszak.”
4. Na terenie gminy Kaczory nie ma kąpielisk. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje ustawa
z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253),
która m. in. określa wymagania dla organizatora kąpieliska - wnioski w tej sprawie nie
wpłynęły do Wójta.
5. Na zlecenie tut. Urzędu Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pile
dokonała oceny jakości wody w jeziorze Kopcze, Jachna oraz w Jeziorkach
i stwierdziła przydatność wody do kąpieli.
ad. Interpelacji radnego Marka Radki:
1. Nawierzchnia ulicy Kwiatowej, Jasnej a także Piekarskiej w Kaczorach jest w dobrym
stanie. W chwili obecnej mamy wiele pilniejszych potrzeb drogowych, co nie oznacza,
że pozostałe nie będą zrealizowane.
2. Czy będzie budżet zadaniowy – nie wiem, jest to w kompetencji Wójta Gminy, który
sporządza projekt uchwały budżetowej na następny rok – do dnia 15 listopada 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal poinformował, że w dniu 4 lipca 2012 r. do Rady
Gminy Kaczory wpłynął wniosek Państwa Piepiora w sprawie przydziału lokalu
mieszkalnego z zasobu gminy. Przedmiotowa sprawa nie może być przedmiotem obrad,
ponieważ kwestia przydziału lokali nie jest w kompetencji Rady Gminy. Zgodnie
z przepisami prawa wniosek zostanie przekazany do Wójta Gminy Kaczory, który jest
organem właściwym do rozpatrzenia sprawy.
Radny Henryk Kalka – Odniósł się do nawałnicy, która w nocy z dnia 30 czerwca 2012 r. na
1 lipca 2012 r. nawiedziła gminę Kaczory. Ten duży opad deszczu połączony z silnym
wiatrem miał znamiona kataklizmu, żywiołu. W gminie najbardziej ucierpiała ul. Leśna
w Kaczorach. Nie ma 100% środków technicznych gwarantujących zabezpieczenie
mieszkańców przed takim żywiołem. Żywioł trzeba przeżyć.
Radny podziękował straży pożarnej za szybką organizację i przystąpienie do akcji.
W sprawie zalanych piwnic na ul. Chodzieskiej powiedział, że nie widzi związku pomiędzy
kanalizacją a wodą w piwnicach. Odpowiednie służby mogłyby sprawdzić, czy ktoś nie jest
bezpośrednio podłączony do kanalizacji burzowej. Na ul. Chodzieskiej w Kaczorach woda
w piwnicach była 20, 30 lat temu w czasie opadów i jest ona związana z poziomem wody
gruntowej.
Radny Kazimierz Załachowski – Na ul. Chodzieskiej w Kaczorach instalacja burzowa po
jednej stronie ulicy spełnia swoją rolę. Wykonanie instalacji po drugiej stronie na pewno
byłoby konieczne.
Pani Wiesława Szymczak – Sołtys wsi Kaczory – Poinformowała, że społeczeństwo Kaczor
nie doczekało się odpowiedzi na wnioski zgłoszone do Wójta Gminy Kaczory podczas
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tegorocznego zebrania wiejskiego. W związku z powyższym Rada Sołecka prosi
Przewodniczącego Rady Gminy o pomoc. Pani Sołtys złożyła na ręce przewodniczącego
kserokopię w/w wniosków z zebrania wiejskiego (pismo przewodnie wraz z załącznikiem
– wnioskami stanową załącznik nr 5 do mniejszego protokołu).
Pani W. Szymczak wygłosiła oświadczenie, sprzeciw wobec dezaprobaty Wójta Gminy, co
do pracy Rady Sołeckiej w Kaczorach podczas XIII sesji. Poinformowała, że Rada Sołecka
w Kaczorach wybrana w legalnych wyborach jest ignorowana przez Pana Wójta, lecz
pomimo ograniczeń działa prężnie. Podejmuje samodzielnie zadania i realizuje je zgodnie
z planem (sprawozdanie z jej działalności jest do wglądu). Pani Sołtys odniosła się do
niewyodrębnionego w budżecie gminy Kaczory funduszu sołeckiego, który określiła jako
duży krok w kierunku nowoczesnej demokracji. Odniosła się także do sprawy mobingu.
Zarzuciła Panu Wójtowi m.in. zrzucanie winy za mobbing na innych, atak na radną
J. Stachowiak, Radę Sołecką w Kaczorach, inwigilowanie Pani Edyty Suśniak, konfabulację
wypowiedzi.
Pani W. Szymczak wnioskowała o bieżące porządkowanie ulicy Rzadkowskiej
i Dziembowskiej, które przez budowę basenu są zanieczyszczone ziemią, gliną.
Radny Dariusz Krupa – Wytknął Powiatowemu Zarządowi Dróg w Pile, że do jednej dziury
w szosie przyjeżdżają pracownicy kilka razy, nie zważając na koszty. Wnioskował o porządne
załatanie dziury przed przejazdem kolejowym w Kaczorach.
Poprosił Skarbnika Gminy o zmiany w zakresie rozliczania faktur przez kluby sportowe.
Zarzucił sołtys wsi Kaczory, że domaga się budowy w Kaczorach „Orlika”, a w miejscowości
tej nikt nie interesuje się młodzieżą, która nie chce uczestniczyć w rozgrywkach sportowych.
Zarzucił radnej J. Stachowiak, że domaga się podwyżek dla nauczycieli, a własne dziecko
wysyła do szkoły w innej miejscowości.
Pani W. Szymczak sołtys Kaczor odpowiadając na w/w wniosek, nie zgodziła się ze
zdaniem radnego. Stanęła w obronie młodzieży i Prezes Klubu Sportowego Pani Marioli
Wysockiej podkreślając jej ogromne zaangażowanie i poświęcony czas dla młodzieży
z Kaczor.
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych - Pan Jerzy Skwirowski Odpowiedział na interpelacje radnego R. Górki:
o W chwili obecnej są przygotowywane materiały, aby w/w przepompownię ogrodzić,
jest także zgoda właścicieli terenu. Wkrótce przepompownia zostanie ogrodzona, a
szafka elektryczna wymieniona.
o Piwnica w tzw. „nauczycielówce” została zalana, ponieważ pompy przy tak obfitych
ulewach nie nadążały wypompowywać wody. Zalewanie następuje z powodu
nieszczelnej studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na prywatnej posesji. W/w
nieszczelność jest mieszkańcom znana od dawna.
o Dyrektor poinformował o planowanych kontrolach posesji pod kątem podłączenia do
deszczówek na terenie całej gminy. W chwili obecnej skontrolowano częściowo ul.
Pilską, ul. Śmiłowską i Leśną.
Sołtys wsi Jeziorki – Pan Janusz Michaelis:
§
Czy wysłano pismo do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie możliwości
rozpatrzenia przetargu na budowę świetlicy wiejskiej w Jeziorkach nie czekając na
rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie?
§
Oddanie drogi do Brodnej powinno nastąpić do 30 sierpnia 2012 r. W chwili
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§

obecnej prace jeszcze się nie rozpoczęły. Sołtys uświadomił zgromadzonych, że
mieszkańcy mogą żądać odszkodowania za nieterminowe wykonanie inwestycji
i z pewnością w przypadku w/w sytuacji z tego skorzystają.
Poprosił o piasek na kąpielisko w Jeziorkach.

Sołtys wsi Brodna – Pani Zofia Kościelska:
q Wykosić pobocza, zarośnięte znaki przy drodze powiatowej w Brodnej i Zelgniewie.
q Ustawić znak ograniczający prędkość w Brodnej (na łuku).
q Kiedy rozpocznie się obiecana budowa chodnika w Brodnej przy drodze powiatowej?
Sołtys wsi Dziembówko Pan Jan Robakowski – Wnioskował o udrożnienie zapchanych
studzienek kanalizacyjnych w Dziembówku przy budynkach kolei.
Odp. Pan J. Skwirowski Dyrektor ZUWiK – W/w studzienki należą do Kolei
Państwowych, jest podział własności i każdy odpowiada za swoją własność. Kolej już
zobowiązała się udrożnić zapchaną kanalizację, do ZUWiK wystąpiła o niezbędną
dokumentację w tej sprawie.
Radna Aleksandra Wienke – Zgłosiła wniosek formalny w sprawie przesłania apelu Rady
Gminy Kaczory do Dyrektora Zarządu Zlewni Rzeki Noteć w Bydgoszczy dotyczącego
uregulowana poziomu w/w rzeki i otwarcia śluz, aby wody zalewające nasze tereny mogły
odpłynąć. Rzeka Noteć w chwili obecnej zalewa duże obszary. Rolnicy twierdzą, że jest to
spowodowane zamknięciem jej śluz (zauważalny brak nurtu, ruchu rzeki), aby stateczek
wycieczkowy „Łokietek” mógł pływać po rzece.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła apel
w sprawie uregulowania poziomu rzeki Noteci i zamknięcia jej śluz do Dyrektora Zarządu
Zlewni Rzeki Noteci w Bydgoszczy.
Radny Zbigniew Zdanowicz – Zgłosił wniosek formalny do Powiatowego Zarządu Dróg
w Pile w sprawie załatania dziury na drodze powiatowej w Kaczorach przed przejazdem
kolejowym.
Radny Jan Kieruj – Wnioskował o przegląd topoli rosnących przy skrzyżowaniu dróg
powiatowych Krzewina – Dziembowo. Ostatnie wichury połamały sporo ich gałęzi, które
wiszą i zagrażają przejeżdżającym drogą powiatową pojazdom.
Radna J. Stachowiak – W odpowiedzi na zarzuty radnego D. Krupy powiedziała, że stan
oświaty w gminie Kaczory ocenia bardzo wysoko, a fakt, że nie posyłała dziecka do
„kaczorskiego gimnazjum” nie powinien podlegać ocenie Rady Gminy. Wypytywanie
o sprawy osobiste i zarzuty zgłoszone na XIII sesji pod jej adresem uznała za przekroczenie
granic przyzwoitości. Podkreśliła, że pytała tylko o termin opracowania regulaminu
wynagrodzeń pracowników obsługi szkół i przedszkoli a nie o podwyżki dla nauczycieli.
Radna skupiła uwagę na problemach rodzinnych Państwa Piepiorów, którzy zostali pobawieni
prądu a wychowują czwórkę dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Podkreśliła, że nikt w ich sprawie
nie zabiera głosu, Rada wniosek odrzuciła do Wójta. Apelowała o bardzo pilne zajęcie się
w/w sprawą i nie czekanie aż stanie się nieszczęście.
Odniosła się także do interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji. Podkreśliła, że jeden
z bardzo zdolnych uczniów „kaczorskiej szkoły podstawowej” prawdopodobnie nie pójdzie
do naszego gimnazjum ponieważ jest ono niedostosowane do osób niepełnosprawnych,
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a W/w porusza się na wózku. Poprosiła także o sprostowanie wypowiedzi w sprawie wycinki
drzew na placu budowy basenu, ponieważ nieprawdą jest, że wycięto tam tylko drzewa
owocowe.
Pan Radosław Piepiora – Zapytał Przewodniczącego Rady Gminy S. Kowala czy rozmawiał
w sprawie problemów jego rodziny z Wójtem Gminy i jaki był skutek tej rozmowy?
Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal odpowiedział, że w w/w temacie Rada Gminy nie
ma kompetencji, a Wójt po powrocie do pracy zajmie oficjalne stanowisko w sprawie
Państwa Piepiorów.
Radny R. Górka – Zaznaczył, że pod nieobecność Pana Wójta jego zastępca powinien
podejmować decyzje. Wyraził nadzieję, że sprawa Państwa Piepiorów szybko zostanie
załatwiona.
Zaproponował, aby w sprawie rzeki Noteć nie czekać i nawet jeszcze dziś pojechać do
Bydgoszczy i w/w sprawę wyjaśnić.
Podkreślił, że Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu powinna kontrolować kluby
sportowe. Poprosił o rozmawianie o problemach LZS-ów na spotkaniach komisji, a nie
wypominanie na obradach sesji.
Odpowiedz na interpelację w sprawie zrobienia kąpieliska nad jeziorem Bobrowym nazwał
nieporozumieniem. Wnioskował o wykonanie plaży – wycięcie trzciny, wyrąbanie nadbrzeża,
aby mieszkańcy gminy mogli się tam wykąpać w okresie wakacji.
Radny R. Grzelak – Bardzo dobrze, że wycięto drzewa na placu budowy basenu. W ostatnim
czasie drzewa wyrządziły wiele szkód. W sytuacji gdyby je pozostawiono, a one runęłyby na
nowo wybudowany budynek basenu, kto by poniósł za to koszty?
Radny powiedział, że zna Pana Piepiorę i wie, że jest dobrym fachowcem. Zaproponował
W/w założenie własnej firmy bądź podjęcie pracy, a nie bieganie po każdą złotówkę do opieki
społecznej. Podkreślił, że Pan Piepiora kiedyś miał mieszkanie komunalne, które sprzedał.
Pan R. Piepiora – W odpowiedzi na w/w wniosek powiedział, że mieszkanie sprzedał, aby
rozliczyć się z byłą żoną po rozwodzie, że pracuje dorywczo i jest zarejestrowany
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podkreślił, że Wójt Gminy woli budować basen a niżeli dom
socjalny dla osób potrzebujących i odmawia pomocy ludziom, którzy nie boją się mówić
o swych problemach w mediach.
Przewodniczący Rady Gminy – S. Kowal – Odpowiedział na wniosek w sprawie wyciętych
drzew na placu budowy basenu, informując, że zostały one usunięte zgodnie z decyzją.
Nawiązał do wichury, która w ostatnim czasie nawiedziła naszą gminę, niszcząc bardzo dużo
metrów sześciennych drzew Nadleśnictwa Kaczory. Podkreślił ogromne zagrożenie dużych
drzew.
Podziękował Panu Janowi Robakowskiemu sołtysowi wsi oraz mieszkańcom
Dziembówka, którzy przyczynili się do remontu sali wiejskiej.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie wykonania drogi w Jeziorkach poinformował, że
do 31 sierpnia 212 r. powinna ona być zrobiona, w przeciwnym razie wykonawca będzie
płacił kary umowne.
Jest przygotowywany przetarg na budowę sali w Jeziorkach.
Rada Gminy nie ma uprawnień, aby kontrolować działalność klubów sportowych,
organem właściwym w tym zakresie jest Starostwo Powiatowe.
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Radny R. Górka – Poprosił o wykonanie niestrzeżonej plaży bez ratownika nad jeziorem
Bobrowym od strony Kaczor i Śmiłowa.
Pani G. Durecka Sekretarz Gminy – Zwróciła uwagę zgromadzonych na odpowiedzialność
własną osób korzystających z nielegalnych kąpielisk.

ad pkt 7 / Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 14 13 XV sesję Rady Gminy Kaczory.
Przewodniczy ł:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska

Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Stefan Kowal
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