P R O T O K Ó Ł nr 21/2013
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 17 maja 2013 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Radca prawny – Danuta Boniowska.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Sołtysi – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
8) Mieszkańcy gminy.
Radni nieobecni: Kazimierz Załachowski, Tomasz Załachowski.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej pierwszej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził
Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz.
12oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 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 dwudziestej sesji z dnia 22 marca
2013 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną zgłoszone
przez radnych uwagi wobec jego treści to uważał będę, że protokół został przez Radę
przyjęty.
Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści w/w protokołu. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez
poprawek.
Porządek XXI sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 r.:
a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r.,
b) opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 r.,
c) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy za 2012 r.
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d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 r.
3. Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
a) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień
31 grudnia 2012 r.
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Kaczory za 2012 r.
c) odczytanie opinii RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
Wójtowi absolutorium za 2012 r.
d) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2012 r.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Wielkopolskiego.
9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla
Gminy Kaczory na lata 2013-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy
Kaczory.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
14. 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.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na wniosek Wójta wnosi o poszerzenie w/w
porządku XXI sesji o dodatkowy punkt:
5a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013 – 2026.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmian w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku XXI sesji.
W tym momencie na salę obrad przybył radny Marek Radke. Aktualna ilość radnych
biorących udział w posiedzeniu – 13.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radna Joanna Stachowiak – Apelowała o utworzenie świetlic przy szkołach podstawowych
na terenie gminy Kaczory. Przytoczyła fragment wypowiedzi Minister Edukacji Krystyny
Szumilas z „Głosu Nauczycielskiego” z dnia 4 kwietnia 2013 r., według którego, zgodnie
z prawem świetlice w każdej szkole są obowiązkowe.
Wnioskowała także o zamontowanie monitoringu przy obiektach użyteczności
publicznej tj. szkołach, przedszkolach, boiskach oraz o raport dotyczący odśnieżania
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w gminie Kaczory. Radna J. Stachowiak stwierdziła, że temat odśnieżania budzi wiele
kontrowersji i zainteresowania mieszkańców, którzy pytają o długość dróg należących do
gminy, kolejność ich odśnieżania, koszty, firmy, kto jest odpowiedzialny za koordynowanie
prac w tym zakresie w Urzędzie Gminy.
Radny Radosław Górka: Nawiązał do zebrań wiejskich, które odbyły się w ostatnim czasie.
Podkreślił, że informacja o zebraniu w Śmiłowie na tablicy ogłoszeń znalazła się zaledwie na
3 dni przed jego terminem. Zaznaczył, że o takim spotkaniu mieszkańcy powinni być
powiadamiani przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. Z tego tytułu na zebraniu była niska
frekwencja, a godziny zebrania były niedogodne dla rolników. W dalszej części wypowiedzi
Radny usprawiedliwił swą nieobecność na zebraniu wiejskim w Jeziorkach i wyraził swój żal
do sołtysów Śmiłowa i Jeziorek, że nie potrafili wcześniej powiadomić o spotkaniu wiejskim
z mieszkańcami.
Radny wnioskował także o przygotowanie na odpowiednim poziomie akwenów
-jezior, plaży w Śmiłowie, Jeziorkach przed okresem wakacji. Zaznaczył, że nie chodzi
o budowanie pomostów itp., lecz usunięcie trzcin, nawiezienie piasku, wyrównanie terenu,
ustawienie koszy na śmieci, ławek.
Prosił także o umieszczanie informacji o nieruchomościach sprzedawanych przez
gminę na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw. Informacja, z dokładnymi danymi
o sprzedawanych obiektach powinna być dostępna dla wszystkich o każdej porze, a nie
tylko w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Radny R. Górka apelował do Wójta, radnych, prezesa Zakładów „FARMUTIL H.S.”
firm prywatnych, aby pomyśleć o budowie boiska wielofunkcyjnego nie tylko w Kaczorach,
ale także w Śmiłowie i Dziembowie. Boisko w Śmiłowie nazwał „klepiskiem” nie nadającym
się nawet do rugby.
Radny Zbigniew Zdanowicz: Podzielił się informacją na temat remontu drogi Zelgniewo –
Piła. Poinformował, że właścicielami w/w drogi są Powiat Złotowski (odcinek 40 km), Powiat
Pilski (700 m) i Miasto Piła. Po ostatniej zimie część drogi należąca do Miasta Piły została
wyremontowana. W ciągu 10 dni także załatano dziury na odcinku należącym do Powiatu
Złotowskiego - zaledwie po jednej prośbie, telefonie mieszkańców Zelgniewa. Radny
zaznaczył, że o remont odcinka zaledwie 700 m prosi Powiat Pilski już 6 lat. W tym roku
ponownie otrzymał odpowiedź negatywną. Radny przekazał także informację w sprawie
niedokończonego chodnika przy drodze powiatowej informując, że bez udziału gminy
Kaczory nie zostanie on dokończony. Podkreślił, że nie rozumie, dlaczego Powiat Pilski tak
traktuje mieszkańców Zelgniewa. Podziękował Powiatowi Złotowskiemu za szybką naprawę
drogi Zelgniewo – Piła. Nawiązał także do tematu odśnieżania. Podziękował firmie Pana
Henryka Kalki za odśnieżanie wsi Zelgniewo minionej zimy. Szczególne podziękowania
i wyróżnienie złożył Panu Krzysztofowi Burzy – pracownikowi w/w firmy.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Radny Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że Komisja
Rewizyjna w ostatnim czasie odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze w dniu 22 kwietnia 2013 r.
dotyczyło spraw związanych z udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta za 2012 r. Kolejne
spotkanie odbyte w dniu 16 maja 2013 r. związane było ze sprawami bieżącymi ujętymi
w programie dzisiejszej sesji. Do kompetencji KR należy m.in. sporządzenie opinii
o wykonaniu budżetu, przesłanie jej do zaopiniowania RIO oraz podjęcie stosownej uchwały
w sprawie absolutorium. Na posiedzeniach Komisji członkowie szczegółowo zapoznali się ze
sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego. Została także przez
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Panią Skarbnik przedstawiona opinia RIO o sprawozdaniu finansowym za 2012 r. KR
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaczory absolutorium za
realizację i wykonanie budżetu w 2012 r. Przewodniczący KR zwrócił uwagę, że udzielenie
absolutorium jest sprawdzeniem czy realizacja budżetu z 2012 r. była zgodna
z podejmowanymi w trakcie roku uchwałami.
Omawiając sprawy dotyczące XXI sesji, Radny H. Kalka zwrócił uwagę na
dodatkowy punkt sesji 5a) tj. dotyczący zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Zaznaczył, że w/w uchwała jest przykładem pozytywnej i pożytecznej współpracy pomiędzy
Gminą Kaczory w imieniu, której działa Wójt a Nadleśnictwem Kaczory reprezentowanym
przez Pana Krzysztofa Gromaczkiewicza Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaczory.
Nadleśnictwo przekaże Gminie kwotę 400 tys. zł, 200 tys. zł w 2013 r. i 200 tys. w 2014 r. na
modernizację ulicy Dziembowskiej w Kaczorach. Pozostałe punkty porządku obrad Komisja
także zaopiniowała pozytywnie. Jak co rok przekazywane są środki na Izby Wytrzeźwień, za
2012 r. jest to kwota 4000 zł. Ma także być przekazana kwota na dofinansowanie, wsparcie
dla Województwa Wielkopolskiego - 17 tys. zł na koszty opracowania dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Przebudowa rurociągu R-1 Śmiłowo – Brodna”. W odczuciu
Radnego jest to wirtualne wsparcie. W/w przebudowa ma usunąć wody podtapiające
kilkadziesiąt hektarów na skutek awarii rurociągu melioracyjnego w miejscowości Brodna.
W dalszej części wypowiedzi Przewodniczący zaznaczył, że mieszkańcy Gminy są bardzo
zainteresowani tzw. sprawami śmieciowymi. Podkreślił, że przystępując do Związku
Międzygminnego, Radni uważali, że będzie taniej, będą większe możliwości negocjacji
z firmą zajmującą się utylizacją odpadów. W trakcie swojej wypowiedzi Pan H. Kalka odniósł
się także do spraw oświaty, szczególnie przedszkolnej zaznaczając, że w okresie transformacji
nasza Gmina jako jedna z nielicznych nie zlikwidowała przedszkoli. Uczyniło to wówczas
około 60% gmin wiejskich. Na zakończenie Przewodniczący odczytał sprawozdanie
z działalności KR za 2012 r., które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Jarosław Goldberg – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu: KRGPiB wraz z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
odbyła w dniu 16 maja 2013 r. wspólne posiedzenie. Na posiedzeniu członkowie Komisji
zostali szczegółowo przez Panią Skarbnik zapoznani z realizacją budżetu za 2012 r. Pani
Agnieszka Grabarska odpowiedziała także na pytania radnych w kwestii wykonania budżetu.
Podczas omawiania spraw bieżących wywołała się dodatkowa dyskusja nt. nowych zasad
gospodarki odpadami. Radny zaznaczył, że wymaga się od mieszkańców podpisywania
deklaracji, a nic nie wiadomo na temat segregacji odpadów. Ludzie pytają czy pojemniki po
szkle np. należy myć, obdzierać z naklejek itp.? Nie wiadomo czy należy godzić się na
segregację skoro koszty z tym z związane mogą być wyższe, a po podpisaniu deklaracji już
będzie za późno. Pan J. Goldberg odniósł się także do pisma, które przed laty firma „Altvater”
przesłała mieszkańcom, z którego wynikało, że do pojemników nic nie wolno wrzucać.
W dalszej części Radny przedstawił wnioski zgłoszone na Komisji – Radna J. Stachowiak
apelowała o załatanie dziury na ulicy Sosnowej w Kaczorach przy posesji nr 8, naprawienie
wyrwy. Pytała także czy zostały udzielone stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w
naszej gminie. Ponadto poruszyła stan bezpieczeństwa na ulicy Dziembowskiej (wykonawcy
basenu zostawiają przy drodze samochody, uniemożliwiając przejście na chodniku
i częściowo zagradzają drogę). Na Komisji zasugerowano zmianę miejsca parkowanych
samochodów – przed budynkiem tzw. „byłych makaronów”. Radny Zbigniew Zdanowicz
wnioskował z kolei, o rozwiązanie problemu telefonii komórkowej we wsi Zelgniewo.

4

Radna Małgorzata Śliwińska – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Poinformowała, że KRiOŚ odbyła jedno posiedzenie, na którym omawiano materiały sesyjne
jak również powracający temat odpadów komunalnych w świetle nowej ustawy. Radna
przekazała informacje, które uzyskała na posiedzeniu Komisji tj. od poniedziałku 20 maja
pocztą polską będą wysyłane mieszkańcom deklaracje wraz z instrukcją wypełniania.
Zaznaczył, aby w przypadku nie otrzymania deklaracji jak najszybciej zgłosić to w Urzędzie
Gminy. Wypełnione deklaracje należy zwrócić do 25 maja. W dniu 22 maja będzie
uruchomiony punkt konsultacyjny w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach w godzinach
od 9.00 do 13.00., gdzie przedstawiciele związku będą udzielać odpowiedzi m.in. w sprawie
wypełniania deklaracji. Związek Międzygminny ogłosił przetarg na firmę, która będzie
zajmowała się odbiorem odpadów. Niestety jeszcze nie jest on rozstrzygnięty. Ponadto
Związek zakupił worki do segregacji z odpowiednimi kodami kreskowymi. W przypadku,
kiedy rozstrzygnie się przetarg wyjaśni się także sprawa pojemników. Jeśli wygra, Altvater
pojemniki pozostaną bez zmian, jeśli nie będą zabrane. Pani M. Śliwińska nawiązała także do
ostatniej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Poinformowała, że odbędzie się dodatkowa
zbiórka gumowych opon. W dalszej części Radna odniosła się szczegółowo do materiałów
sesyjnych, omawiając po kolei poszczególne projekty uchwał. Między innymi
poinformowała, że bez zastrzeżeń Komisje przyjęły sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kaczory za rok 2012. Podkreśliła, że zobowiązanie Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.
stanowiło 23,06% wykazanych dochodów, nie stwierdzono przekroczenia planowanych
wydatków. Omówiła zmiany w budżecie na 2013 r. z wyszczególnieniem kwoty na pomoc
finansową dla Powiatu Pilskiego oraz Województwa Wielkopolskiego. Poinformowała, ze
uchwały zostały przyjęte bez zastrzeżeń, uwag i pozytywnie zaopiniowane. Na zakończenie
wypowiedzi poinformowała, że Radni obecni na posiedzeniu Komisji pozytywnie
ustosunkowali się do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory.
Wójt Gminy Kaczory mgr Brunon Wolski rozpoczynając informację z działalności
w minionym okresie nawiązał do zebrań wiejskich, które odbyły się we wszystkich
miejscowościach gminy. Poinformował, iż na niniejszych zebraniach omówiono sprawy
bieżące dotyczące oświaty, aktualnie realizowanych zadań przez Gminę i zadań planowanych
w przyszłości. Omówiony został również zakres działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach. Kontynuując temat,
Wójt Gminy Kaczory jeszcze raz serdecznie podziękował sołtysom i radom sołeckim za
merytoryczne przygotowanie zebrań i zadbanie o dobrą atmosferę w trakcie ich trwania. Jego
zdaniem dobra atmosfera podczas niniejszych zebrań dowodzi, że mieszkańcy aprobują
działania Gminy, co jest bardzo budujące. W uznaniu Wójta, Gmina Kaczory znajduje się na
dobrym poziomie rozwojowym i dorównuje takim gminom w Wielkopolsce jak np. Suchy
Las czy Tarnowo Podgórne. Na zebraniach mieszkańcy zgłosili liczne wnioski. Część z nich
jest bezpośrednio załatwiana przez pracowników Urzędu Gminy, a część została już wysłana
do odpowiednich instytucji.
W dalszej kolejności Wójt Gminy mgr Brunon Wolski wyjaśnił, iż w wyniku pomyłki
pracownicy Urzędu Gminy w Kaczorach w jego wypowiedzi, która została opublikowana we
wkładce „Nasza Gmina Kaczory” („Tygodnik Nowy” nr 20 z dnia 14 maja 2013 r.) wystąpił
błąd. W zredagowanym artykule podana była informacja, że Wójt Gminy Kaczory zadbał
o dobrą atmosferę podczas zebrań, co było niezgodne z treścią wypowiedzi samego autora.
Poruszając kolejny temat mgr Brunon Wolski zasygnalizował, iż wspólnie z Panią
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Kaczorach oraz dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych kończą
opracowywanie projektów organizacyjnych na rok 2013/2014. Podkreślił, iż to zadanie nie
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było łatwe, gdyż malejąca liczba uczniów rzutuje na efektywność nauczania i liczbę
zatrudnionych nauczycieli.
Odnośnie wniosku dotyczącego świetlic szkolnych poinformował, iż po
przeprowadzeniu rozeznania, na tą chwilę nie widzi potrzeby uruchomiania świetlic - dla
jednej – dwóch osób trudno zatrudnić nauczyciela. Ponadto godziny nauki są tak dostosowane
do rozkładu jazdy autobusów, aby dzieci i młodzież nie musiały czekać. Jeśli jednak pojawi
się potrzeba utworzenia świetlicy zostaną one uruchomione.
Przechodząc do inwestycji, Wójt Gminy powiadomił o ogłoszeniu kilku przetargów,
spośród których rozstrzygnięty został przetarg na drogi w Śmiłowie (ulica na Osiedlu
Sportowym, ul. Kasztanowa). W sprawie wniosków na remont Wiejskich Domów Kultury w
Morzewie i Zelgniewie Wójt poinformował, iż ze względu na jedną zgłoszoną ofertę, która
nie spełniała wymogów, konkurs ofert nie mógł się odbyć i ogłoszony został przetarg.
Kolejny z ogłoszonych przetargów, o którym nadmienił mgr Brunon Wolski dotyczył
przewozu dzieci do szkół na terenie całej gminy. Zdaniem Wójta najlepszym rozwiązaniem
byłoby gdyby niniejszy przetarg wygrała firma obecnie realizująca przewozy, czyli
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Pile. W najbliższym czasie
ogłoszony zostanie również przetarg na dostarczanie energii elektrycznej. W opinii Włodarza
Gminy niniejszy przetarg być może pozwoli uzyskać lepszą ofertę niż dotychczas. Gmina
przygotowuje się również do sprzedaży działek. Pierwszy przetarg będzie dotyczył działek
budowlanych w Dziembówku, a kolejny działek w Śmiłowie i w Jeziorkach. W następnej
kolejności mowa była o przetargu na remont ulicy Dziembowskiej w Kaczorach. Wójt mgr
Brunon Wolski nadmienił o podpisaniu umowy z Nadleśnictwem Kaczory na realizację
niniejszej inwestycji oraz podkreślił, iż bez zmian w planie finansowym nie będzie możliwe
ogłoszenie przetargu w tej sprawie. Zadanie będzie realizowane w tym roku i w następnym.
Nadleśnictwo Kaczory na ten cel przeznaczyło po 200 tys. zł w 2013 i 2014 r. Niniejszy
przetarg będzie dotyczył nie tylko ul. Dziembowskiej, ale również drogi w Zelgniewie (na
tzw. bruku). Następnie zostaną ogłoszone przetargi na remont dróg na Osiedlu Przylesie
w Kaczorach i planowanej drogi w Rzadkowie.
Kończąc wypowiedź Wójt mgr Brunon Wolski odniósł się do nowych zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi. Poprosił o wstrzymanie się z ich oceną do czasu aż
będą konkretne rozwiązania.

ad. pkt 4/ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 r.
a) Pani Agnieszka Grabarska - Skarbnik Gminy – z upoważnienia Wójta Gminy
Kaczory przedstawiła sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu Gminy
Kaczory, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki)
i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok (sprawozdania
stanowią załączniki nr 4 - 8 do niniejszego protokołu).
b) Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – odczytała Uchwałę Nr SO. –
0954/22/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia
jednostki i objaśnieniach Gminy Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu).
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c) Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal zarządził dyskusję nad sprawozdaniem
finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012
rok.
W dyskusji głos zabrali:
Radny R. Górka – Ile łącznie środków pieniężnych zostało nie wydatkowanych na koniec
2012 r.?
Odp. Radna A. Wienke – W/w kwota wynika z opinii RIO. Dochody wykonano w wysokości
21.818.057,75 zł tj. 103% planu a wydatki w wysokości 21.941.664,69 zł tj. 91,35% planu.
Budżet w 2012 r. wykonano z deficytem w kwocie 123.606,94 zł, czyli w budżecie wydano
więcej a niżeli wynosiły dochody.
Odp. Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – Trudno jest wyjaśnić, o jaką kwotę chodzi
Radnemu R. Górce. Planowane w 2012 r. wydatki wykonano w 91,35%. Nie zostały one
zrealizowane w 100% w punktach, które rzutują na większą kwotę, o której prawdopodobnie
myśli Radny. Wydatki te są związane z budową pływalni, które zostały przeniesione na rok
następny. Jest to kwota ponad 1 mln 200 tys. zł, o którą zwiększono plan wydatków w 2013 r.
W/w kwestia była szczegółowo wyjaśniana na posiedzeniach Komisji. Realizacja wydatków
bieżących była na poziomie 95%-98% np. w placówkach oświatowych, a tam gdzie plan nie
był wykonany, gmina nie miała na to wpływu -nie było możliwości przeniesienia na inne
wydatki.
Radny R. Górka – Jaki był zysk netto?
Odp. Pani A. Grabarska – W jednostkach samorządu terytorialnego pojęcia zysku, straty
w sensie ekonomicznym tak jak w przedsiębiorstwach, nie można rozpatrywać. Środki
finansowe jakie pozostały na rachunku bankowym, zostały przeznaczone na realizację
wydatków w 2013 r. (które pozostały po rozliczeniach z 2012 r. w kwocie 730 tys.
i wprowadzone jako wolne środki). Należałoby także rozróżnić kwotę 1.093 tys. zł z bilansu,
lecz te środki nie były do dyspozycji ponieważ mieściła się w nich kwota subwencji
oświatowej w wysokości 450 tys. zł, które zostały zaliczone do dochodów w 2013 r.
Radny H. Kalka – Podkreślił, że księgowość samorządu terytorialnego to trudny temat
w porównaniu z księgowością biznesową. Zwrócił uwagę na to, że końcowy stan finansów
był przez cały rok kontrolowany przez Radę Gminy. Na każdej sesji były podejmowane
uchwały zmieniające budżet. Radny H. Kalka wspomniał także o wskaźniku zadłużenia
gminy Kaczory, zdolności kredytowej, którą niejedna jednostka mogłaby pozazdrościć.
Radna J. Stachowiak – Podzieliła się wątpliwościami, które budzą wydatki. Między innymi
wydatkowanie kwoty ponad 50 tys. zł na odszkodowanie dla byłej pracownicy. Zaznaczyła,
że w/w kwota jest karą dla mieszkańców, na którą nie zasłużyli. Radna zdziwiła się także
niewykonaniem niektórych wydatków rzeczowych np. w szkołach, w dziale bezpieczeństwo
publiczne i p/p, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego czy gospodarka komunalna
i ochrona środowiska.
Radny R. Górka – Odpowiedział na pytanie, które wcześniej zadawał Pani Skarbnik dot.
środków dostępnych, planowanych, możliwych do wydania. Stwierdził, że była to kwota
2.835 tys. zł. Radny podkreślił także, że gmina Kaczory w 2012 r. pozyskała zaledwie 1.195
tys. zł środków unijnych. Dla porównania poinformował, że Gmina Ujście w 2012 r.
pozyskała ich 5.500 tys. zł. Zarzucił, że gmina Kaczory nie otrzymała żadnego
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dofinansowania do placów zabaw czy chodników i dlatego będzie głosował przeciwko
absolutorium. Zaznaczył także, że potrzeby mieszkańców w każdej dziedzinie są ogromne, a
w budżecie 2012 r. były pieniądze, Rada Gminy dała zielone światło Wójtowi. Radnego
najbardziej zaniepokoiło niskie wykonanie na obiektach sportowych, zaledwie 68%,
a pozostała kwota ponad 1.200.000 zł wystarczyłaby na wykonanie boiska ze sztuczną
nawierzchnią w Śmiłowie.
Odp. Pani A. Grabarska – Poinformowała, że kwota 2.835 tys. zł, którą podaje Radny jest
bardzo dużą kwotą. Zaznaczyła, że to nie są środki, które gmina miała na koncie i ich nie
wydała, jest to różnica między planem a wydatkami wykonanymi. Z rozliczeń z 2012 r.
pozostała kwota 730 tys. zł wolnych środków pieniężnych, lecz fizycznie nie była ona do
wydania na koniec roku, bo część z nich stanowiły np. udziały wpływające w styczniu
a zaliczone na grudzień 2012 r. Ponadto dodała, że realizacja wydatków jednostek
oświatowych na poziomie 98% oznacza, że widocznie nie było potrzeby dokonywania
wydatków na siłę, niecelowych. Nie jest możliwe osiągnięcie 100% wykonania na każdym
paragrafie. W sprawie niskiego wykonania na obiektach sportowych tj. 68%, Pani Skarbnik
wyjaśniła, że dotyczy to inwestycji budowy krytej pływalni gdzie przesunięto prace na
następny rok i w związku z tym nie został plan zmniejszony. Podkreśliła, że nie było
możliwości zrealizowania wydatków w tym planie. Wydatki zaplanowane na dane zadanie nie
mogą być przecież przeniesione na inne. Na zakończenie wypowiedzi Pani Skarbnik zwróciła
uwagę Radnych na kwotę zaciągniętych kredytów w 2012 r. W 2012 r. planowano kredyt w
kwocie 3.694.777 zł, a zaciągnięto tylko 1.694.777 zł, nie zaciągnięto kredytu w kwocie
2.000.000 zł.
Odp. Radny S. Kowal – Zaznaczył, że porównywanie Naszej Gminy z Gminą Ujście, która
w ostatnim czasie założyła kanalizację i wodę nie jest właściwe.
W związku z wyczerpaniem listy mówców przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal
zakończył dyskusję nad sprawozdaniami.
d) Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) – odczytała
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(10 głosów – za, 3 głosy – przeciw, 0 – głosów wstrzymujących) uchwałę Nr XXI/148/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 5/ Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia
2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
a) Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła informację o stanie mienia
gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (informacja stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu).
b) Radny H. Kalka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek
(uchwałę) Komisji Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2012 rok wraz z opinią Komisji
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Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia 2013 r. dotyczącą realizacji budżetu Gminy Kaczory
dołączoną do wniosku – uchwały (wniosek – uchwała wraz z załącznikiem stanowią
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
c) Radny H. Kalka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał Uchwałę NR
SO-0955/5/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory o udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok (uchwała - opinia stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
d) Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek – uchwałę Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 kwietnia 2013 r. o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za
2012 rok.
Rada Gminy Kaczory w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym (bezwzględną
większością głosów) udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2012 rok („za”
wnioskiem – 10 głosów, „przeciwnych”- 3 głosy, „wstrzymujących”- 0 głosów).
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal odczytał uchwałę Nr XXI/149/2013 Rady
Gminy Kaczory z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Kaczory za 2012 rok (uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal wraz z Wiceprzewodniczącą Panią
A. Wienke i Wiceprzewodniczącym Panem Ryszardem Grzelakiem złożyli Panu Brunonowi
Wolskiemu Wójtowi Gminy gratulacje za dobrze prowadzoną działalność finansową
(wręczyli bukiet kwiatów).
Przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

ad. pkt 5a/
Radny Ryszard Grzelak (wiceprzewodniczący) odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXI/150/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026
(uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Kaczory na 2013 rok.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
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Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXI/151/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kaczory na 2013 rok
(uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Pani A. Wienke (wiceprzewodniczący) odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Piła.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXI/152/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła (uchwała stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Radny Ryszard Grzelak (wiceprzewodniczący) odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXI/153/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Wielkopolskiego (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/
Pani A. Wienke (wiceprzewodniczący) odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla Gminy Kaczory na lata 2013-2016.
Pytania i uwagi:
Radna J. Stachowiak – Zwróciła uwagę dotyczącą „Starego Kościoła w Kaczorach pod
wezwaniem św. Andrzeja Boboli”, przy którym wpisana została ocena dobra. Radna poprosiła
o weryfikację w/w stanu, który nie jest dobry.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXI/154/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla Gminy
Kaczory na lata 2013-2016 (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 10/
Radny Ryszard Grzelak (wiceprzewodniczący) odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
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Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXI/155/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Kaczory
(uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 11/
Pani A. Wienke (wiceprzewodniczący) odczytała projekt uchwały 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 XXI/156/2013 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 12/ Zapytania i wolne wnioski.
Pan Janusz Michaelis Sołtys wsi Jeziorki – Odniósł się do zarzutów Radnego R. Górki
w sprawie zaproszeń na zebranie wiejskie. Poinformował, że wszystkie warunki zwołania
takiego zebrania zostały spełnione, że nie ma zwyczajowego zapraszania na w/w spotkanie
żadnego radnego. Następnie poprosił aby Rada rozważyła dwie kwestie:
a) Zaproponował aby wszelkie pytania, niedomówienia wyjaśniane były na
posiedzeniach Komisji, ponieważ pojedynek na sesji mija się z celem i zabiera dużo
czasu.
b) Poprosił także Radę aby zajęła się wprowadzeniem zmian w przepisach dających
możliwość wyboru członków rady sołeckiej nowo wybranemu sołtysowi.
Radny S. Kowal – Poparł stanowisko sołtysa w sprawie posiedzeń Komisji. Dodał, że
Skarbnik Gminy na posiedzeniach wielokrotnie pytała czy są jakieś pytania. Niestety na
Komisjach wszystko zawsze jest zrozumiałe a na sesji następuje popisywanie się.
Radny R. Górka – Odpowiadając wyjaśnił, że nie prosi o zaproszenie lecz krótką informację
o w/w spotkaniu. Ponadto poinformował, że na posiedzeniach Komisji, Wójt Gminy jest
nieobecny zatem na sesji jest jedyne miejsce na rozmowę. Zdziwił, się dlaczego jest ciągle
atakowany, że kameruje sesję i ją przedłuża. Dodał, że przedstawia tylko nurtujące problemy
mieszkańców, nie przychodzi na sesję błyszczeć czy rywalizować z Wójtem.
Radny S. Kowal – Zaznaczył, że rola radnego polega na codziennej, żmudnej pracy, którą
nie trzeba się chwalić, a będzie doceniona przez wyborców.

ad. pkt 13/ Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Wójt Gminy B. Wolski – Poinformował, że na część interpelacji już odpowiedział.
W sprawie monitoringu powiedział, że nie planuje wprowadzać monitoringu w całej gminie.
W przypadku założenia monitoringu w jednym miejscu młodzież przeniesie się do innego.
Nie wolno uczyć młodzieży dobrze się zachowywać tylko tam gdzie są kamery. Temat
raportu w sprawie odśnieżania, Wójt Gminy przyjął do realizacji. Wyjaśnił, że zostaną
opisane drogi gminne, powiatowe, ustalona będzie ich kolejność odśnieżania.
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W sprawie boisk przy szkołach poinformował, że dbają o nie dyrektorzy poszczególnych
placówek oświatowych oraz sołtysi (boiska przy WDK), których rolą jest, aby były zadbane
i dobrze wykorzystywane. Odnośnie zebrań wiejskich dodał, że sołtysi zapraszają osoby,
które gwarantują dobrą atmosferę w trakcie zebrań. Zaznaczył także, że sołectwa to jednostki
pomocnicze pomagające w realizacji zadań Wójta i Rady Gminy, których głównym celem jest
dobro naszych mieszkańców.
W dalszej części wypowiedzi Wójt Gminy odniósł się do absolutorium, za które
serdecznie podziękował. Podkreślił, że rok 2012 dla Wójta był jednym z gorszych. Złożyło
się na to wiele czynników. Między innymi długotrwała nieobecność w pracy. W tym miejscu
Wójt Gminy podziękował pracownikom Urzędu tak szczególnie Pani Sekretarz, Skarbnik,
Dyrektorom poszczególnych jednostek i zakładów budżetowych, Radom Sołeckim, Sołtysom,
Przewodniczącemu Rady Gminy, Radnym za pracę w tym okresie. Wyraził słowa uznania dla
wszystkich, podkreślając, że jednoosobowo Wójt nic nie zrobi, że wszyscy pracujemy na to,
co się dzieje w naszej gminie, a sukcesów jest niemało i jest się, czym pochwalić. Wszystkie
zaplanowane inwestycje, założenia są realizowane z roku na rok konsekwentnie, aby
mieszkańcom Gminy Kaczory żyło się coraz lepiej. Pan B. Wolski zaznaczył, że
poszczególne miejscowości wyglądają coraz ładniej. Nasza Gmina jest uporządkowana,
a mieszkający w niej ludzie potrafią zadbać o swoje posesje, inwestycje. Na zakończenie
Włodarz Gminy przekazał otrzymany bukiet kwiatów na ręce Skarbnika Gminy Kaczory Pani
A. Grabarskiej w podziękowaniu za pracę, absolutorium w 2012 r.

ad. pkt 14/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1531 XXI sesję Rady Gminy Kaczory.
Protokółowała:
Inspektor
Agnieszka Kopydłowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
Stefan Kowal
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