PROTOKOtr
nr2612013
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 20 grudnia 2013r.
w Gminnym OSrodkuKultury w Kaczorach
W obradachuczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

W6jt Gminy Kaczory - Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy - Agnieszka Grabarska.
SekretarzGminy - Gizela Durecka.
Dyrektor PowiatowegoZarzqduDrog w Pile - Krzysztof Tomczyk.
Radni Rady Gminy - wg listy obecnoSci.
Soltysi- wg listy obecnoSci.
Kierownicy jednostek organizacyjnychgminy - wg listy obecnoSci.
Mieszkaricygminy.

Radninieobecni:MalgorzataSliwifrska.

ad. pkt 1/ Sprawy porz4dkowe.
Obrady dwudziestej sz6stej sesji Rady Gminy Kaczory otworzf oraz rm przewodzil Pan
Stefan Kowal - Przewodniczqcy Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczgly siq o godz. 12oo
w sali Gminnego OSrodkaKultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i goSci, przewodniczqcy Rady stwierdzil, 2e na podstawie listy
obecnoSci,w posiedzeniu uczestniczylo 14 radnych, co wobec ustawowego skladu Rady
wynosz4cego 15 os6b stanowilo quorum pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych
uchwal - listy obecnoSci radnych oraz pozostatych osdb stanowiq zalqczniki nr I-2 do
niniejszego protokolu.
Przewodniczqoy Rady poinformowal, ze protok6l z dv'rudziestejpiqtej sesji z dnia
29 listopada 2013 r. wylozony jest do wglqdu w trakcie sesji. Jezeli do korica obrad nie
zostan4zgloszone przez radnych uwagi wobec jego treScito uwazal bEdg,ze protok6l zostal
przez Radg przyjEty.
Do korica obrad radni nie wnieSli zastrze2ef i uwag do treSci w/w protokolu. Zgodnie
z wcze(iniejszq zapowiedziq uznano, ze protok6l zostal przez RadE Gminy przyjgty bez
poprawek.
PorzadekXXVI sesjiRady Gminy Kaczory:
1. Sprawyporz4dkowe.
2. Interpelacjei zapytaniaradnych.
3. Informacjant. dzialalnoSciw minionym okresie:
- przewodnicz4cychKomisji,
- W6jta.
4. Podjqcieuchwaly w sprawiezmianyWieloletniej PrognozyFinansowejnalataz}l3 2026.
5. Podjqcieuchwaly w sprawiezmranyuchwaly budzetowejna 2013 r.
6. Podjgcieuchwaly w sprawieuchwaleniaWieloletniej PrognozyFinansowejGminy
Kaczory na lata 2014-2026.
7. PodjEcieuchwaly w sprawieuchwaly budzetowejna20I4 r.

8. Zapytaniei wolnewnioski.
9. Odpowiedzinazapytania
i wnioski.
10.Zakonczenie.

I
I
i
ii

Przewodnicz4cyRady Gminy poinformow4, t: rgoarri"
z art.20 ust. ra ustawy z dnia
8 marca 1990r' o samorzqdziegminnym Rada
Gminy -{r" wprowadzic zmianyw porzqdku
sesjibezwzglgdn4wiEkszoSci4
glos6w ustawowego,f.luJf nuAy.
I

RadaGminynie wprowadzilazmianwporz4dkuXXVI
s{sji.
I

ad. pkt 2/lnterpelacjei zapytaniaradnych.

I

i
Radny Kazimietz Zalachowski- w imieniuwlasnym
ofaz ENEA operatorpodziEkowalza
pomocpodczasZywiolu'kt6ry nawiedzrlnaszqgminE.
* prtutni- okresie.poiziEkowaltym,
kt6rzy pomogli sluzbom energetycznym usuwaniu
{warii sluzqc swoim czasemoraz
_w
sprzQtemi wszystkimtym, dzipki kt6rych
informacji upalo siq uszkodzeniaznaleL6,Tak
szczeg6lnie
radnypodziEkowalsoltysowi wsi DziemboFt runowi
Kierujowi oraz radnym
HenrykowiKalcei ZbigniewowiZdanowiczowi.
I
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m{ takiej mozliwosci prawnej. pytal,
jakiebEdqkonsekwencje.
wyci4gniEte
w sttsunkudo tychdw6chos6b.
. w dalszejczgsciwypowiedziradny po-rrg ,oiu*u oswietleniana ulicy N-qcznej
w Smilowie(terminjego wykonania).zuziaizyl,:;';;W
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Radny Marek Radke - Zglosittrzy interpelacje
dotyczacei
trzechnapraw jezdni na Osildlu pitrtim
1
2. wykonania chodnika po jednej stronie jezdnina
ulic[ Jasnej

3' zaplanowania
pienigdzy
w buizecie ni zot+.. * ,furp specjalistyc
znegosamochodu
dla OSp Kaczory.

,
Tres6w/w interpelacjisianowqzarqczniki
nr 3-5 do niniejsiegoprotokolu.
I

RadnaRady Powiatuw Pile Hanna Gapifska poinrormfw
ara,2enadzisiejsz*sesjgokolo
godziny 13u' przvbEdziepan terysztof T"-;;k
powiatowego zarzqdu Dr6g
;;..i.1
w Pile. Poprosilao udzrelenieglosu i zadii-ai;
;;;F"lnych
p)4af. Dodara tak.e, 2e
pozwolllaSobiezaprosidPanaDyrekt"ll
zwiqzkuz
-lic{rrmi
--J
pytaniami
dotycz4cymidr6g
powiatowychzgloszonymi
na ostatniejsesji.
i

I
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I
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ad. pkt 3/ Informacje nt. dzialalnoSciw minionym okresie.
Radny Henryk Kalka - PrzewodniczqcyKomisji Rewizyjnej - Poinformowal o dwoch
odbytych posiedzeniach Komisji wsp6lnie z czlonkami Komisji Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska. Przedmiotem pierwszego spotkaniabyl projekt budzetu na 2014 rok, a drugiego
zmiany w budZecie i wieloletniej prognozie finansowej. Obecni czlonkowie nie wnosili
zastrze?ehdo przedstawionych projekt6w uchwal. W sprawie budzetu na 2A14 r. radny
powiedzial, 2e zostal on przygotowany na miarE posiadanych dochod6w. Bazujqc na
wieloletnim doSwiadczeniu dodal, 2e dochody podatkowe z tytulu np. podatku od
nieruchomoScis4 stabilne. Z kolei wptywy z tytulu udzial6w w podatku dochodowym od
os6b fizycznych i prawnych zaleiqod sltuacji gospodarczejw kraju i bywa znimi r6Znie.
Projekt budzetu w wigkszym stopniu jest projektem autorskim W6jta, kt6ry przedstawia go
RIO do zaopiniowania. Nie jest on pracq zbiorowq radnych. Dlatego nie wszystko, co
sugeruj4i chcieliby radni musi znale26siE w budZecie.ZaznaczyNtakze,Le na wczorajszym
posiedzeniu Komisji byly uwagi, co do sposobu rozwiqzania problemu wody w Morzewie,
Jak wiadomo w Morzewie od lat nie dziala jedna studnia glqbinowa. Kolejne ekspertyzy
potwierdzily, 2e nie warto jej odzyskiwa6. W zwiqzku z powyaszym,jest koncepcja, aby
w 2014 r. polqczy(, sie6 wodoci4gow4 Kaczor zMorzewem. Na Komisji padlo zastrzeaenie,
2e nie jest to dobre rczwiqzanie. Wedlug radnego H. Kalki jest to bardzo dobre rozwiqzanie
zapewniajqcewodg dla calej wsi, kt6re moze sig sprawdzi6 nie tylko w przypadku zasllania
awaryjnego. Przewodniczqcy poprosil takhe o przeslanie kolejny raz wniosku do powiatu
w sprawie przyciEcia dqb6w przy ulicy Dworcowej w Kaczorach przy posesji Paristwa
Gapiriskich. Na zakoriczenie wypowiedzi zaznaczyl,ze odnosi wrazenie jakby wyrok s4du
stal sig wydarzeniemtoku, najwazniejszesprawea zapominasiq o innych dobrach,kt6re maj4
miejscew naszejgminie.
Odp. Przewodnicz4cy Rady Gminy S. Kowal - Dodal, ze jest du2o wyrok6w sqdowpracy
w sprawiebylych pracownik6w, do kt6rych nikt sig nie ustosunkowuje.
Radny Jaroslaw Goldberg Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworz4dnoScii Budzetu - Komisja wsp6lnie z Komisjq Zdrowia, O6wiaty, Kultury i Sportu
spotkala siQ dwukrotnie. W dniu 10 grudnia omawiano projekt budzetu na 2014 r.
Szczeg6loweinformacje w tym zakresieprzedstawilaSkarbnik Gminy AgnieszkaGrabarska,
kt6ra udziellla takhe wyczerpujqcychodpowiedzi na nurtujqce pytania. Komisja przygotowala
pozytywn4 opinig w sprawie budZetu, z kt6rq nie zgodzll siq jeden radny. W dniu
wczorajszym Komisje dyskutowaly nad projektami uchwal dzisiejszej sesji, kt6re
zaopiniowalypozytywnie.Wnioski zgloszonena posiedzeniuKomisji:
- proSbao udostgpnienienumeru telefonu kom6rkowegopracownika UG na wypadek
np. Snie2ycy,
- proSba o naprawQprzystanku autobusowegoi znaku w PrawomySlu uszkodzonego
podczaswypadku samochodowego
gdzienie ustalonosprawcy.
Odp. Pan Adam Stgpniewski Komendant Posterunku Policji w
Poinformowal, ze sprawcaw/w wypadku w PrawomySluzostaljuZ ustalony.

Kaczorach

W6jt Gminy Brunon Wolski - Najistotniejszqspraw%kt6rqzajmowalem sig w okresieod
ostatniej sesji bylo dopracowyrvanie budzetu na 2014 r. W6jt podziqkowal Komisjom za
pozytyume zaopiniowanie bud2etu na 2014 r. Ww budzet odzwierciedla to, co zostalo
zaplanowanew Wieloletniej PrognozieFinansoweji konsekwentniebgdzierealizowaneczyli
inwestycje drogowe - odbudowa dr6g i chodnik6w w miejscowoSciachgminy Kaczory.

Wodarz gminypodkreslil,2e sqproblemywykonawcterh OsiedluPrzylesiew Kaczorach,
lecz jeSli pogodadopiszemoheuda sig wykonai to, co
izostalona 2013r. zaplanowane.
Budzetna 2074r. nie jest budzetemzlym. Jest zalozonycll,sporo
inwestycji,choi nie a2 tak
duzojak w 2013r. Najwazniejszymzad,aniem
2013r. byfo otwarciekq;ej plywalni, kt6re
pomimoprzeszkod,
kl6d rzucanychpod nogi, licznychpisrfr,skargnie udalo siEzastopowa6.
Kolejn4 inwestycjq2013 r., z ktorej molna siq cieszyc t
to oddanieWiejskiego
I
DomuKultury w Jeziorkach,
kt6re rozpoczniesigdziSpo s{sji.".y"ie
W dalszejczESci
wypowiedziW6jt Gminyodni6sllip do postulatu,kt6ry pojawilsip
naglezatazpo otwarciuplywalni tj. zakupusamochodu
at{ OSf kartory. W ostatnimczasie
wszyscyo niego zabiegajqjakbyw OSP Kaczory byto
ftle. JednostkaOSp Kaczory ma
trzy samochody.
Jedenzostalzakupionydwa latatemu,druli - staroddanydo uzytku w'2004

r. i trzeci mercedes, kt6ry podobno zagraLa strazakomf Skoro zagrtza bezpieczeristwu
powinien byd wycofany z u2ytkowania.W uznaniu W6jta
f*a ,u-o.noay Ota OSp Kaczory
wystarcz4 - jeden lekki i drugi ciqZki. Wlodarz Gminy zbznacryl takae, 2e dwa lata temu
kupiono nowy samoch6ddla OSP Dziembowo, o czym si[
3uz zapomnialo.OSp Morzewo
duZo szybciej a niZeli Kaczory wnioskowalo o zakup sarhochodulekkiego. Ww wniosek

bEdziettzebazaloty(' sobiena przyszlelata do realizacji.p samochodzie
dla OSp Kaczory
siqm6wilo,lecz niem6wilo siqo zakupieod razu.Na teieriieGminyKaczoryod lat strazjest
zorganrzowana
batdzo dobrzepod wzglgdembezpieczeriLtwa.
To, co mamy jest dobrym
zabezpieczeniem
dla naszychmieszkaric6w
i nie stanowizaprozenia.
Wartotez podkreSli(,ze
w Zelgmewiekoriczy siQ doprowadzeniegazu do remlLl strazackiej.W6wczas bgdzie

pomieszczenie gatahowe - ogrzewane i samoch6d OSP Zelgniewo bEdzie
czynny do
dyspozycji i obslugi
vsrJ rv\,
rok. W
ry op^*^t"r,:
sprawie \\rreJ'J/urr
,r caly
kolejnych puslur4tow
posfulat6w raonggo
radnego vr.
M. KaoKl
Radki W6it
woJt

poinformowal,2e
trzemjezdniom
na OsiedluPilskim*ku{roru"h dokladniejsigprzyj,ry, i"
widzi potrzebEbudowychodnikana ulicy Jasnejw Kaczor[ch.Na w/w choinit
l"siioUiorru
dokumentacja,wkr6tce przystqpi sig do jego reafizacji.
i
Na zakoriczeniewypowiedzi W6jt Gminy jeszczer1z. nawiqzatdo budzetuna 2014
r.

Pytaniai uwagi: nie zgloszono.
Rada Gminy w obecnoSci14 radnychw glosowaniujav
Nr XXWI85/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Fro
(uchwala wraz z zalqcznikamistanowi zalqcznik nr-6 do
ad. pkt 5/ Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gm
w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Kaczory na

podjgla jednogloSnieuchwalp
Finansowej na lata 2013-2026
zjszegoprotokolu).
- przedstawila projekt uchwaly
13 rok.

Pytaniai uwagi: Nie zgloszono.
RadaGminy w obecnoSci14 radnychw glosowaniujawn
podjgla jednogloSnieuchwalp
Nr XXVV186/2013 w sprawie zmrany uchwaly budzeto j Gminy Kaczory
na 2013 rok
(uchwala wraz z zalqcznikamistanowi zalqcznik nr 7 do ni tjszegoprotokolu).

4

ad. pkt 6/ Radna Aleksandra Wienke (wiceprzewodniczqca) odczytalaprojektuchwaly
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2014 2026.
Pltania i uwagi: Nie zgloszono.
PrzewodniczqcyRady Gminy S. Kowal poprosil o przeglosowanieautopoprawekdo projektu
w/w uchwaly stanowi4cych zalqcznik nr 1 do ZarzqdzeniaW6jta Gminy Kaczory nr 6012013
z dnia 15 listopada2}l3 roku, kt6re byly omawianena posiedzeniachKomisji.
Autopoprawka nr I
W za\qczniku nr I ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa" w wierszu o symbolu rok 2014
dokonujesiEzmian:
1. zwigkszasig dochody og6lem o kwotE 227 573,00zl i dokonuje sig aktualizacjikwot
w poszczeg6lnychkolumnach,
2. zwiEksza sig wydatki og6lem o kwotE 227 573,00 zl w tym zwigksza sig kwotE
wydatk6w biezqcych o 127 573,00 zl i zwigksza siq kwotE wydatk6w majqtkowych
o 100 000,00 zl oraz dokonuje sig aktualizacji kwot w poszczegolnychkolumnach.
Pytaniai uwagi: Nie zgloszono.
Rada Gminy w obecnoSci14 radnychw glosowaniujawnym wipkszoSci4glos6w (,,2a"- I l
glos6w, ,,przeciwnych"- 0 glos6w, ,,wstrzymujqcych."-3 glosy) przyjpla w/w autopoprawkE
nr 1.
Autopoprawka nr 2
W zalqcznikunr 2 ,,Wykaz przedsiEwzigido WPF" w wierszu nr 1.1.1.1. ustalasiEwydatki
bie2qcenarealizacjqprojektu,,PIRAMIDA" w 2014 roku w kwocie 95 268 zliw 2015 roku
w kwocie 46 546 il, w wierszu l.I.l.2 ustala siq wydatki bieZqcena realizacjgprojektu
,,TRAMPOLINA" w 2014 roku w kwocie I32 305 zl r w 2015 roku w kwocie 95 954 zl, oruz
w wierszu 1.3.2.2 zwigksza siq limit wydatk6w maj4tkowychw 2014 roku o 100 000 zl i
dokonujesig aktualizacjikwot.
Pytaniai uwagi: Nie zgloszono.
Rada Gminy w obecno6ci 14 radnych w glosowaniujawnym jednoglo6nieprzyjgla w/w
autopoprawkem2.
Radna Aleksandra Wienke (wiceprzewodnicz4ca) odczytala projekt uchwaly w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2014-2026 (po
uwzglEdnieniuautopoprawek).
P)'taniai uwagi: Nie zgloszono.
Rada Gminy w obecno6ci 14 radnych w glosowaniujawnym podjqla wipkszo5ci4glos6w
(,,2a"- I1 glos6w, ,,przeciwnych"- 0 glosdw, ,,wstrzymujqcych"- 3 glosy) uchwalg Nr
XXVI/18712013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na

I

lata 2014-2026 (uchwala wrqz z zalqcznikami stanorii zatqcznik nr 8 do niniejszego

protokolu).

i

ad.pktTt

I
i

Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy - przedstawilapiojekt uchwaly w sprawie uchwaly

budzetowej
na20l4r.

I
Radny Ryszard Grzelak (wiceprzewodniczQcy)
| oa.rytut UchwalE Nr

so-

0952l1ll15lPil20l3Skladu Orzekaj4cego
RegionalnejfzUy OUrachunkowej
w poznaniu
z dnia 27 listopada2013 r. w sprawiewyrazeniaopinif o projekcieuchwaty budzetowej
GminyKaczoryna2014r. (uchwalastanowizalqczniin, ao-niiieiszegoprotokolu)
I
I
Radny Jaroslaw Goldberg Przewodnicz4cyforiris.li Rozwoju Gospodarczego,
Praworz4dno5ci
i Budzetuprzedstawilopinig Komisji
f iprawie priedlozonegoprojeitu
budzetuna2014r. (opiniastanowizalqczniknr I0 do inrlirrrso
protokolu).
I

PrzewodniczQcy
RadyGminy S. Kowal poprosilo przeglisowanieautopoprawek
do projektu
Ww uchwalystanowiqcychzal4czniknr I do zarzqdzenialwojtaGminy ku"rory nr eizotz
z dnia15listopada
2013roku.
i
i
Autopoprawkanr I
i
w $ 1 zwiEkszasiEkwotp dochod6wog6lemo 227sz:ioo zl, plandochod6wpo zmianie
ustalasig w wysokoSci22 309 238,00zl, w tym zwiqk$zasiE w pkt 1) kwotg dochod6w
biezqcych
o 227573,00zl, plandochod6w
biez4cych
po znfrianie
wyniesie21 67423g,00zl.
Dokonujesigaktualizacjikwot w zalqcznikunr f .
i
Pytaniai uwagi:Nie zgloszono.
i
Rada Gminy w obecnoSci14 radnychw glosowani.r
iaivnym jednogloSnieprzyjpla w/w
autopoprawkE
nr 1
I
i

Autonoprawkanr 2

I
II

w $ 2 zwigkszasiEwydatkiog6lemo 227 573,00zl, pian wydatk6wog6lempo zmianie
uchwalasipw wysokoici22 551 238,00zl, zwiEksza
sig iv pkt
-zl, 1) plan wyiatk6w biez4cych
o r27 573,00zl, plan.pozmianiewyllosi lg 777 73g,q0
zw^ipksza
siE w pkt 2) plan
wydatk6wmaj4tkowycho 100000,00zl, planwydatk6wr{ajatkowychpo ,mianie *yni.ri.
Z
773500,00zl. DokonujesiEaktualizacji
kwot w zalqcznik/chnr
2 i7.
Pytaniai uwaqi:Nie zgioszono.

I

iI

Rada Gminy w obecnoSci14 radnych w glosowaniuja{vnym jednogloSnie
przyjgla 1lu7w

autopoprawkpnr
2.

i
Autopoprawka nr 3

i

W zalqcznrkunr 2 zmniejszasiq plan w dziale 754, rozdziat75404$ 6170 o kwotg 37 500,00
zl, plan po zmianie wynosi 0,00 zl i ustala siE plan w dziale 754 rozdziaL75405 6170
$
w kwocie 37 500,00zl.Powyhszeskutkujewprowadzeniemzmian w zalqcznikumT.
Pltania i uwagi:
Radna Joanna stachowiak-zapytala,

czegow/w autopoprawkadotyczy?

Odp. Przewodnicz4cyRady S. Kowal - Dofinansowaniazakupu samochodudla Posterunku
Policji w Kaczorach.
Rada Gminy w obecnoSci14 radnych w glosowaniujawnym jednoglo5nieprzyjqla w/w
autopoprawkEnr 3.
Radna Aleksandra Wienke (wiceprzewodniczqca) odczytala projekt uchwaly w sprawie
uchwalybudzetowejna2014 r. (po uwzglEdnieniuautopoprawek).
Pytaniai uwagi:
Radna J. Stachowiak - Powtorzylapytanie,kt6re wczesniejzadalanaposiedzeniuKomisji
Rozwoju Gospodarczego,
PraworzqdnoSci
i Budzetu:Czy w budzeciena20l4 r. zaplanowano
Srodkina utworzenie Swietlic szkolnych i etaty dla ich pracownik6w?
Radny R. G6rka - Szkoly placq za udzial dzieci na basenie. Jaka iest to kwota rocznie
wszystkich szk6lrczem?
Radny R. G6rka - WyjaSnil, dlaczego byl przeciwny projektowi budzetu na 2014 r.
Nawiqzal do inwestycji realizowanych w 2014 r. w Smilowie w stosunku do potrzeb
mieszkaric6w,kt6re zglaszajar.
Powiedzial,2e w Smilowie praktyczniew 2014 r. nie bEdzie
zadnych inwestycji, poza remontem dachu przedszkola.W sprawie zaplanowanychSrodk6w
w kwocie 250 tys. zl na remont sal wiejskich w Smilowie i Dziembowie zazna.czyl,Le wlw
kwota jest niewystarczajqca.Stwierdzil, ze budynek sali WDK w Smilowie bardziej nadaje
sig do zbtrzenia a niheh remontu. Nawi4zal tez do boiska szkolnego w Smilowie, kt6re
wedlug radnego nie mozna nazwa(,boiskiem. Powinno w jego miejsce by6 stworzonenowe
boisko wielofunkcyjne. Na koniec wypowiedzi zarzucrl, ze nowo otwarta ptyrvalnia jest
oSwietlonaprzez szesnaScielamp, kt6re siq palq calq noc w odr62nieniu od pozostalych
miejscowoScigminy, w kt6rych brakuj4punkty Swietlne.
W6it Gminy Kaczory B Wolski - Odpowiadajqc na pltania dotyczqcebudzetu na 2014 r.
powiedzial, 2e Swietlice szkolne w gminie powstan4dopiero w6wczas, kiedy bEdzietaka
potrzeba.Nie bEdzie siE budowalo Swietlicy dla kilkoro dzieci. W sprawie kwoty koszt6w
dowozu dziec'i wyjaSnil, 2e na Komisjach Skarbnik Gminy odpowiedziala na w/w pytanie.
Dodal takhe, 2e wlw koszt wynosi 5 zL na dziecko, a kwota lqczna zaleZy od frekwencji
dzieci.
Rada Gminy w obecnoSci14 radnych w glosowaniujawnym podjpla wigkszoSci4glos6w
(,,2a"- Il gtos6w,,,przeciwnych"- 3 glosy, ,,wstrzymujqcych"-0 glos6w) uchwalp Nr
XXVI/18812013 w sprawie uchwaty budzetowej na 2014 r. (uchwala wraz z zalqcznikami
stanowi zalqcznik nr I I do niniejszegoprotokotu).
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Drugie pytanie Radna skierowala do Soltysa wsi Jeziorkildotyczqce przekazywaniadanych
osobowychtj. imion, nazwisk, adres6wprywatnej firmi{ wbrew-woli osOU,kt6rych
dane
dotyczy\y.Pytaha,czy wlw przekazywaltakie danehrmie FJARMUTIL?
Odp. Soltyswsi Jeziorki J. Michaelis- WyjaSnil,ze nabieiqco po uwzglpdnieniuwszystkich
telefon6w i uwag ustnych mieszkaric6w dotycz4cych odo{6w, w/w p.JUi"- zglaszal
firmie
Farmutil. Od jakiegoS czasu zaczS ewidencjonowai, ktf w/w odory zglasza.
Od k4t to
uczynil okazalo siE tylko Smierdzi dwom osobom, a poiostalym mieszkafcom
nie. Ww
problem nawal ,,grubymi niimi szyty". Dodal takze, r"
w/w
dane,
prowadzony
a
{oou*at
raport dokladnie wykazuje kiedy byly nieprzyjemnezaVachl,jaki
czynnik zawinil.
I

Dyrektor Powiatowego Zzrzqdu Dnig w pile Krz5frsztofTomczyk
Na wstgpie
_
podziEkowalza zaptoszenie
na sesjpRadyGminy Kaczorl,,anastEpnieniwiqzaldo dokonari
reahzowanych
na terenienaszejgminy w wykonaniufofriatowi-go ZarzaauDrOg w pile.
Wspomnialo sztandarowej
inwestycjibudowyobwodnici,poludniowejpowiatuFilrki"go
oraz rozpoczpteibudowie ci4gu pieszo - rowerowego Ay.r"*icach. W dalszej
czgs"ci
1illrgiortonych
wypowiedziodni6sl sig do spraw biez4cych,wniosk6w
przez radnychpani
HannieGapiriskiejRadnejRadypowiatuw pile.
i
W sprawieztej.nawierzchni
drogipowiatowejw mipjscowoSci
Zelgniewopowiedzial,
ze w miesiQcugrudniu na w/w drodzebyly wykonywarieremonty cz4stkowe.
BgdEone
kontynuowane w
pozwalaj4cych
waiunk6w
aby
uci4zliwosci
ryiarE
logodowych,
wyeliminowai. Ponadto
na drodze zelgniewo - Pila uforz4dkowanostan oznakowania
pionowego, usuniEto znak ograniczajqcyprEdko$6,
foprawiono nawierzchniq drogi
w miejscu,podkt6rymprzebiegal
nieprzepust,leczkanal
nieiioracyiny.
W sprawiedrzewostanu
na ul. Dworcowej,lrtlecznfj w Kiizorach poinformowal,ze
w/wtematbgdzieprzedmiotem
dalszychprzeglqd6w
przez\zo * pile. Dodal ze nabie24co
skladanes4 wnioski do w6jta Gminy o rgoaE na wycin$g drzew,jesli jest,
taka potrzeba
potwierdzona
stosownymi
oglpdzinami.
i
W miejscowodci Morzewo zapadniqta

drogi zapewne spowodowana
Jrv
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gminEkilka lat temu inwestycj4
pan K.
podziemnego.
}lt:
:l,tl,:wan1
Tomczyk
nie potrafil nic powiedziel o planach inwestycyj iuzbrojenia
powiatu pilskiego, kt6re

bqd4
dopieroprzedmiotemobrad sesjipowiatowej.
OdnoSniebudowy chodnika w Krzewinie wyjaSnil, ze powiat nie wycofuje
siE z tej
inwestycji. PodziqkowalW6jtowi za przygoro*arriedtku
ji wtym zakresie.Zaznaczyl.

2e wlw inwestycjabpdzie realizowana,ale to Rada

iny Kaczory musi wystosowa6
onywane na bie2qco w miarp

odpowiedniq uchwalE. Jednoroczne inwestycje bgdE
sptywaj4cychuchwal, wniosk6w.

Solfys wsi Brodna zofia Koscielska - Wnioskowaia o
iremont zarwanegoprzepustuna
odcinku drogi powiatowej Smilowo - Zelgniewo (na wybokoSci
rozlewisfa), nad kt6rym
'i
psujesiq asfalt.

i

odp' PanK' Tomczyk- Ww zapadnipcie
bqdziemonitororlvane.
W przypadkupotrzebybEdE
prowadzone
odpowiedniedzialania.
I

Radny Zbigniew Zdanowicz - Podzigkowal zausunipcieznaku ograniczajqcegoprEdkoSdna
odcinku drogi Zelgniewo - Pila. Nie zgodzil siq ze zdaniemDyrektora PZD w Pili w sprawie
stanuw/w drogi. Nazwal j4 w fatalnym stanie.Pltal, dlaczegona w/w drodze ustawiono znak
,,uwagagarby'', czy bgdzie realizowanabudowa obwodnicy p6lnocnej, czy zostaniew 2014 r.
dokoriczona budowa chodnika w Zelgniewie? Poprosil takze o kilka wywrotek tlucznia
w celu nawiezienia go na lvyryte pobocze.
Odp. Pan K. Tomczyk - Oznakowanie ,,garby na drodze" znajduj4 siE nie tylko na drogach
powiatowych ale takze wojew6dzkich, kt6re wymagajE duzych dzialan inwestycyjnych lecz
z uwagi na Srodki finansowe nie s4 realizowane. Z uwagi na brak program6w unijnych
z kt6rych molna by skorzysta6,budowa obwodnicy p6lnocnej m.in. nie jest podejmowana.
W ramachbieZ4cegoutrzymaniadr6g zgodzil siEdowieSdtluczerina poboczew Zelgniewie.
Pan K. Tomczyk poprosil o zrozumrenie,podkreSlajqc,Le budaet powiatu ma ograniczone
Srodki,nie da sig wykona6wszystkichzgloszonychpostulat6wi potrzeb.
Soltys wsi Krzewina Jan Marciniak - Poruszyl sprawE nie tylko budowy chodnika
w miejscowoSciKrzewina. Wnioskowal o oznakowanietonaZumostu w kierunku Chodzie1y,
o wyrwane balustrady na sk'rzyhowaniudr6g Dziembowo - Kaczory- Morzewo- Krzewina
oraz remont przystank6w autobusowych(wiat) przy drogachpowiato!\ych.
Odp. Pan K. Tomczyk
W najblizszym czasie bEd4 przegledy oznakowania dr6g
powiatowych i braki zostan4 uzupelnione. Ww znak byl ustawiony, lecz czpsto znaki gin4
lub s4niszczonetuz po ich wstawieniu.Barierki na wlw sl<rzyaowaniu
zostalyprzezPZD w
Pile zdemontowanei oddane do naprawy. Za przystanki autobusoweznajduj4ce siE w pasie
drogi powiatowej odpowiada gmina.
Radna Aleksandra Wienke - Kolejny raz wnioskowala o barierki ochronne sprqZystena
skrzyZowaniu do PrawomySla, gdzie znajduje siq glEboki i niebezpiecznyr6w (przy posesji
PanaKina).
Odp. Pan K. Tomczyk -PZD w Pile przeprowadzaldzialaniaw celu wyplyceniaw/w rowu.
BEd4 tam ieszcze wykonywane dzialania majqce na celu podnoszenie rzqdnej dna rowu
poprzez budowg systemu kaskad. Ustawienie barierek ze wzglgdu na parametry luk6w
w obecnejchwili nie jest moZliwe. Przepusttam siq znajduj4cy(nie usytuowanypod drogq
powiatow$ wymaga przebudowy, wydiuzenia i dopiero p62niej zamontowaniabarier.
Soltys wsi Dziemb6wko Jan Robakowski - Pytal o zabezpieczenie
zimowe. Dlaczegospych
na koflcu wsi Dziemb6wko zawraeai nie jedzie dalej w kierunku Byszek?Dlaczegoodcinek
drogi Krzewina - most w kierunku Chodzie|y kazdego roku podczas zimy nie jest
posypy\,vanypiaskiem?
Odp. Pan K. Tomczyk - Drogi powiatowe obowiqzuj4 standardy zimowego utrzymania
IV,V,VI. Oznaczato, 2e posypywanes4luki pionowe, poziome, skrzyaowaniai przystanki.
Zatem proste odcinki dr6g, pomimo iz sq oblodzonesq tylko odkurzane.Za miejscowoSci4
Dziemb6wko jest otwarty teren. Podczas zamieci Snie2nychtrudno w/w odcinek odSnieza(,
czEstoplugi jad4cez kierunku Byszeknie mogq odgarnqdSniegu.
W zwi4zku z brakiem.dalszych pytafi Pan K. Tomczyk na zakonczeniewypowiedzi przekazal
|yczenia swi4teczne. Zyczyl zdrowych, spokojnych Swiqt Bozego Narodzenia.

ad. pkt 9i
W6jt Gminy Kaczory B. Wolski - podkreSlil,Le na i nej z kolejnych sesji jeszczercz

zostanq zaproszeni przedstawiciele powiatu, aby prze
ponownie temat dr6g
powiatowych. Zaznaczyl, Zejest to bardzo dlugi temat a
zglaszanych wniosk6w moze
by6 realizowanawsp6lnie z gmin4. podkreSlil, ze sl
ie kiedyS w Strategii Rozwoju
PowiatuPilskiegozapisanobudowEobwodnicyp6lnocnej Warto zabiegac
o w/w drogg i nie
odpuszcza6w/w tematu. W dalszej czESciwypowiedzi Wlodarz Gminy podziEkowal
za
wsp6lprac9w 2013 r. Zwrocil uwagp na jej efekty, pod
illl, ze malo jest gmin w polsce
gdzie wszystkie dzieci ze szk6l podstawowych mog4 k
z plywania podczas lekcji
wychowania frzycznego.Fakt ten nazwal sukcesem.Na
ficzenie wypowiedzi Zyczyl, aby
Swigta Bo2ego Narodzenia byly w duchu wzajemnej 2,. iwoSci a ta 2yczliwoS6
przeniosla

siEna caly2014rok.Na tenznakpoprosilo podzielenie-s
Do dw Zyczen dolqczyl siE przewodnicz4cy Rady
najmniejzawi6ciw gminie.

Kaczory S. Kowal, 2yczqc jak

ad. pkt 10/
Po wyczerpaniu porztgku obrad pan Stefan Kowal - przelrvodnicz4cy
Rady Gminy Kaczory
zakonczylo godz. 1427Xxvlsesjg Rady Gminy Kucrory|
Protok6lowala:

Przewodniczyl:
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RADNYCH

na XXVI sesjiRady Gminy Kaczory
w dniu 20 grudnia 2013r.
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1.GOLDBERG

JAROSI,AW

2. GRZELAK

RYSZARD

3. GORKA

RADOSI,AW

4. KALKA

HENRYK

5. KIERUJ

JAN

6. KOWAL

STEFAN

7. KRUPA

DARIUSZ

8. RADKE

MAREK

9. SCHUR

JAN

10.STACHOWIAK

JOANNA

11.SLIWINSKA

MAI.GORZATA
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12.WIENKE

ALEKSANDRA

13.ZALACHOWSKI

KAZIMIERZ

T4.ZAI-ACHOWSKI

TOMASZ

15.ZDANOWICZ

ZBIGNIEW
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RadyGminyKaczoryz dnia20 grudnia2013r.

LI
OBB
zaproszonych
goscina XXVI sesjgRadyGminyKaczoryw dniu 20.12.2013
r.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

PrzemyslawAndryszak
Grulyna Miler
Anita Golla
Wie slawa Kroto szyt'rska
Kr zy sztof Gromaczki ewicz
Adam StEpniewski
Miroslaw Kuchnowski

'j ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

II. RADNI RADY POWIATU W PILE
1) MarianMartenka
2) HannaGapiriska
ilI. SOtr,TYSI:
l. ZofraKoScielska
2.Ian Robakowski
3. JanuszMichaelis
4. WieslawaSzymczak
5. JanMarciniak
6. ZenonKin
7.N,ukasz
MaSnica
8. Emilia Welenic
9. MiroslawKopertowicz
10.TeresaStrzelecka
11.BoedanPszcz6lka
IV. KIEROWNICY JEDNOSTEK:
1) GizelaDurecka
2) AgnieszkaGrabarska
3) ZdzislawaKppczyriska
4) AndrzejKozera
5) IrenaRadka
6) KrystynaAdamczyk
v. PREZESKOLA W4DKARSKIEGO PZW W
KACZORACH
1) HenrykWitt
VI. PRZED.WLKP. IZBY ROLNICZEJ:
1.PawelMatuszak
2. JanRadka
ALKOHOLOWYCH W KACZORACH:
I .Stanislaw Mizerkiewicz

VIII. PRZEW

w
RP I BYLY

POLITYCZNYCH
1 Alfons Nowak
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@n'r2612o13zsesy

RadyGminyKaczoryz dnia20 grudnia2013r.

Interpelacia
Zg,loszonana Sesji Gminnej w Kaczorach w dniu: 20.12.2013
przez Radnego: Marka Radke
w sprawie: trzech naprawjezdrn na Osiedlu Pilskim.

Tre56 interpelacji:

W cefu zapobiehenianiszczeniai dalszejdegradacjijezdni na Osiedlu
Pilskim, mieszkaficy osiedla wnioskujq o wykonanie dziatafi
naprawczychjezdni na trzech ulicachtego osiedla,wskazujqcmiejsca

o

wystqpieniazniszczen:
- skrzy2owanie
ul.Jasnejz ul. Kwiatowq
- zakrgtlqc,zqcyul Jasnqz ul. Polnq
- wyrwaw jezdnina ul Piekarskiejkolo posesjipafstwa Hajok

(podpis)

Zatqcznik nr 4 do protokolu nr 2612013z sesji

lRadyGminyltug3ogz dnia20 grudniaZ0t3 r.

Interpelacia
zg,loszonana Sesji Gminnej w Kaczorach w dniu: za.n.20l3
przez Radnego: Marka Radke
w sprawie: wykonania chodnika po jednej stronie jezdnina ulicy Jasnej.
Tre56 interpelacji:

w a uiqzku z bardzo duzym ruchem pojazd6w na ulicy Jasnej w
Kaczorach,mieszkaicy osiedla pilskiego wnioskujq, o wykonanie
chodnikapo jednejstroniejezdnitej ulicy,od posesjiparistwaTarlachdo

o

o

uf Piekarskiej.Obecne roantiqzanie
stwarza bowiem,du2e zagro2enie
dfa Zycia i zdrowia dzieci idqcych do szkofy, oraz pozostalych
uzytkownik6w
poruszajqcych
sig pieszopo tej ulicy.

(podpis)
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Interpelacia
Zgloszonana Sesji Gminnej w Kaczorach w dniu: 20-122A13
przer,Radnego: Marka Radke
w sprawi e: zaplanowaniapienigdzy w budZeciena 2014 na zakup
specjalistycznegosamochodudla OSP w Kaczorach,przystosowanego
do gaszeniapohar6w.

TreS6interpelacji:

W zwiqzkuz u2ytkowaniembardzostarychi

I

samochod6wdo
wyeksploatowanych
gaszeniapo2ar6w,bgdqcychna staniewyposa2enia
OSP Kaczory,istniejepotencjalniedu2ezagro2enie2ycia
strazak6wpodczasuzytkowaniatych samochodoww akcjach
ga5niczych.
Taki przypadekmialju2 miejsce,2esamochod
nie zadzialal,gdybynie pomocdruh6wz innejjednostkimoglo
i
o bezpieczehstwo
doj56do tragedii.A przecie2dbaNo66
mieniemieszkafc6wto jedno z podstawowychzadaftw6jta.
i niezawodnie
Brakwla6ciwego,specjalistycznego
samochodu,mo2eprzyczyniisig do tragedii.
dziatal4cego

II
L

i

W aniqzkuz wielkqrangqzgtaszandlprzezmieszkafic6w,
wnioskujgo podjgciebardzo
stra2ak6wi radnychinterpelacjq,

l

j

..
::

dziala6.
szybkichi odpowiednich
'' Bezpieczefstwojest najwa2niejsze"!!!
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(podpis)

