P R O T O K Ó Ł Nr 10/2007
dziesiątej sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 23 listopada 2007 r.
W obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
W zastępstwie Skarbnika Gminy - Alicja Przewoźniak.
Sołtysi – wg listy obecności.
Przedstawiciele klubów LZS – Piotr Dębicki, Tomasz Łapacz, Eugeniusz Nowak, Mariusz
Śmiechowski.
7. Trener sekcji judo UKS Leśnik Kaczory – Józef Jopek.
8. Zaproszeni goście – wg listy obecności.
Radni nieobecni: Edward Górka, Aleksandra Wienke.

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. 12oo w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych
w obradach uczestniczyło 13 radnych tj. 86,67 %. Rada Gminy była władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 9/2007 z dziewiątej sesji z dnia
24 września 2007 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 Gminy odczytał porządek X sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacje nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków
transportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody
i odprowadzaniem ścieków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy
dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami
w gminie Kaczory.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku złożenia
oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 roku.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ul. Pilskiej.
11. Informacja nt. działalności klubów sportowych w 2007 r. (wykorzystanie środków).
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
14. Zakończenie.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku X sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie
informacji nt. działalności w minionym okresie.
Informacje przedstawili:
Pan Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział m.in.:
• Komisja Rewizyjna w ostatnim czasie odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Tematem posiedzenia było omówienie materiałów
sesyjnych oraz dodatkowego punktu nt. zaawansowania inwestycji proekologicznych
w Zakładzie Rolniczo-Przemysłowym „Farmutil HS” S.A.
• Na posiedzenie komisji zaproszono ponownie V-ce Prezesa Zarządu „Farmulit H.S.” S.A.
Pana Przemysława Andryszaka. Omówił on zmiany inwestycyjne, jakie nastąpiły od
ostatniego zaproszenia. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w/w firma do końca
pierwszego kwartału 2008 r. była zobowiązana zainstalować urządzenie (termooksydator),
które zlikwidowałoby nieprzyjemny zapach. Poinformował, że na skutek protestów, uwag
miejscowego stowarzyszenia ekologicznego dotychczasowe uzgodnienia z Wojewodą tj.
pozwolenie zintegrowane oraz decyzja dotycząca warunków środowiskowych straciły moc
prawną (zawisły w próżni). Pomimo tego jednak przedstawiciel „Farmutil HS” S.A.
zapewnił, że firma na własną odpowiedzialność zainstaluje urządzenie w ustalonym
wcześniej terminie.
• Informuję także, że od 01.01.2008 r. „Farmulit H.S.” S.A. uruchomi produkcję nawozów
opartych na mączce mięsno – kostnej z dodatkami mieszanek mineralnych oraz produkcję
paliwa ekologicznego na bazie tłuszczu.
• Odnośnie materiałów sesyjnych większą uwagę chciałbym poświęcić pkt 10 porządku
dzisiejszej sesji. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na posiedzenie komisji zaproszono
p. Iwonę Wojtecką – architekta, która utwierdziła radnych w przekonaniu, że tworzenie
działalności mieszkaniowej w sferze przemysłowej nie byłoby do końca uzasadnione.
Przedstawiła m.in. dyrektywę wojewody, z której wynikało, że podjęcie takiej decyzji
byłoby niezgodne z przepisami i mogłoby w przyszłości zrodzić pewne konflikty. Biorąc
pod uwagę powyższe, komisje jednoznacznie wypowiedziały się przeciwko dokonywaniu
zmian w w/w uchwale. Proszę także Pana Alfreda Semrau – Prezesa Zarządu „SEMPOW”
Sp. z o. o. o zrozumienie w w/w sprawie.
• Pozostałe uchwały zostały przez radnych zaopiniowane pozytywnie.
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Pan Jarosław Goldberg – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności
i Budżetu powiedział m.in.:
•

•

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu spotkała się wspólnie
z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 20.11.2007 roku. Głównym tematem
posiedzenia było omówienie materiałów sesyjnych. Większość uchwał została przez
radnych zaopiniowana pozytywnie z wyjątkiem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ul. Pilskiej.
W przypadku w/w uchwały zdania były podzielone.
Wnioski – Na terenie gminy jest zbyt mało pojemników na segregację śmieci, a istniejące
pojemniki są słabo kontrolowane przez firmę „Altvater”.

Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie głosu
Wójta Gminy Kaczory.
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
Ø W minionym okresie zajmowałem się przygotowaniem projektu budżetu. Złożyłem go
w wymaganym terminie tj. do 15 listopada. Proszę, aby radni zapoznali się z w/w projektem
na posiedzeniach komisji i zgłosili ewentualne wnioski. Obecnie przygotowywanie budżetu
jest bardzo trudne z uwagi na fakt, że do końca nie wiadomo, jakimi środkami będziemy
dysponować w 2008 roku. Kiedy i ile wpłynie środków unijnych do samorządu? Mimo
braku w/w środków zaplanowane zadania jednak będziemy starali się realizować. Dotyczą
one budowy chodników i dróg w południowej części gminy tj. Dziembowo, Rzadkowo,
Dziembówko, Morzewo i Prawomyśl. Będziemy także realizować inwestycje w szkołach
i przedszkolach. Prawdopodobnie rozpoczniemy także oczekiwaną od dawna inwestycję
rozbudowy szkoły i sali gimnastycznej w Dziembowie.
Ø Chciałbym także wypowiedzieć się nt. mojej dwukrotnej wizyty służbowej w Niemczech.
Podczas pierwszego spotkania w Hanower brałem udział w tzw. konferencji
międzynarodowej nt. ochrony środowiska. Tamtejsze władze utwierdziły mnie
w przekonaniu, że ustawa „antyodorowa” nie rozwiązuje do końca problemu odoru, a jej
przestrzeganie jest bardzo trudne do wyegzekwowania. W Niemczech problem odoru
rozwiązała nie ustawa, lecz nowoczesne urządzenie, które obecnie jest w trakcie
montowania zakład „Farmutil HS” S.A. Wspólnie z panem Tomaszem Bugajskim Starostą
Pilskim byliśmy w w/w zakładzie i zapoznaliśmy się z nową technologią.
Drugie spotkanie w Niemczech dotyczyło zastosowania biomasy do ogrzewania mieszkań
i pozyskiwania energii elektrycznej. Moim zdaniem biomasa mnie też nie przekonała. Jest
bardzo kosztowna i wymaga odpowiedniego sprzętu. Uważam, że gaz ziemny jest w naszym
przypadku najlepszym rozwiązaniem.
Ø
Na terenie gminy nadal realizowane są inwestycje drogowe – realizowana jest droga
w Śmiłowie do bloków, droga w Kaczorach na ul. Leśnej oraz droga w Morzewie przy
Wiejskim Domu Kultury. Trwa także remont kotłowni w Śmiłowie. Ponadto zostanie
założony kocioł gazowy w Krzewinie w sali Domu Kultury oraz wymieniony piec w tzw.
nauczycielówce w Morzewie i w Zelgniewie.

Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji i powiedział: „Moim
zdaniem zachowanie stowarzyszenia ekologicznego w sprawie zakładów „Farmutil HS” S.A. jest
niezrozumiałe. Zamiast cieszyć ich instalacja nowej technologii martwią się, że nie będą mieli
pożywki dla dalszej działalności, jeśli zniknie problem odoru”.
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ad. pkt 4/
Pani Alicja Przewoźniak w zastępstwie Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/64/2007 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2007 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/65/2007 w sprawie
ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych (uchwała stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Pan Stefan Kowal - przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów (za – 8 gł, przeciw – nie było,
wstrzym. – 5 gł) uchwałę Nr X/66/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane
z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 7/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/67/2007 w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Pan Stefan Kowal - przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad
prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów (za – 12 gł, przeciw – nie było,
wstrzym. – 1 gł) uchwałę Nr X/68/2007 w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki
nieruchomościami w gminie Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powiadomienia
sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
31 lipca 1990 roku.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/69/2007 w sprawie
powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 roku (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 10/
Pan Stefan Kowal – przewodniczący powiedział:
Zgodnie z prośbą radnych w posiedzeniach komisji w dniu 20 listopada 2007 roku uczestniczyła
Pani Iwona Wojtecka – architekt. Na posiedzeniach ponownie był omawiany temat zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ul. Pilskiej – pod
budownictwo mieszkaniowe. W/w omówiła szczegółowo skutki prawne łączenia w jednym
kompleksie funkcji mieszkaniowej z funkcją produkcyjną i usługową.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV(199)2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 października 2006 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr 192, poz. 4501) wnioskowany teren przeznaczony jest pod
budownictwo przemysłowo-usługowe. Wprowadzanie w jednym kompleksie kilku funkcji
wzajemnie kolidujących np. mieszkaniowej z produkcyjną i usługową jest naruszeniem zasad
sporządzania w/w planu. Mieszanie funkcji z jednej strony ogranicza produkcję, a z drugiej strony
jest niekorzystne także dla osób, które kupiły działki mieszkaniowe. W konsekwencji pretensje do
gminy mogą mieć obydwie strony. Z uzyskanych wyjaśnień architekta jednoznacznie wynika, że
dokonanie zmiany w/w planu byłoby nieuzasadnione.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów (za – 6 gł, przeciw – 4 gł, wstrzym. –
3 gł) przyjęła następujące stanowisko: „Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzanie w jednym kompleksie kilku funkcji wzajemnie
kolidujących np. mieszkaniowej z produkcyjną i usługową jest naruszeniem zasad sporządzania
w/w planu w związku z tym Rada Gminy Kaczory nie przystępuje do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ul. Pilskiej”.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
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ad. pkt 11/
Przewodniczący obrad udzielił głosu przedstawicielom klubów LZS.
Informacje nt. działalności klubów sportowych w 2007 r. (wykorzystanych środków) przedstawili:
Pan Eugeniusz Nowak – Prezes Zarządu Gminnego LZS Kaczory powiedział m.in.:
q

q

q

q
q

Omówił rodzaj zadań realizowanych przez poszczególne kluby – LZS Dziembowo,
Śmiłowo, Zelgniewo i Kaczory oraz przedstawił przewidywane kwoty na realizację w/w
zadań (informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Do roku 2003 prezes zarządu gminnego dzielił środki pieniężne. Po zmianie przepisów od
2003 r. organizowane są przetargi na z góry narzucone zadania, tak jakbyśmy wykonywali
pracę, a sport nie jest pracą.
Chciałbym odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest m.in. rada gminy. Rada Gminy planuje
i nadzoruje prawidłowy przebieg imprez sportowych oraz budżetu. Podział budżetu
dokonywałem wspólnie z przynajmniej czterema przedstawicielami poszczególnych
klubów. Było to bardzo czasochłonne.
Należy podkreślić, że w Śmiłowie i w Kaczorach reprezentujemy barwy pewnych zakładów
i z tego tytułu też otrzymujemy pieniądze.
Nie mogę ostatecznie się dzisiaj jeszcze rozliczyć z otrzymanych pieniędzy, ponieważ
jestem przed zebraniem naszej rady, na której dokładnie wyjaśnimy kwestie finansowe.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Pan Piotr Dębicki – Prezes LZS Śmiłowo powiedział m.in.:
q

q
q

q

q

Chciałbym dokładniej nadmienić, czym się zajmujemy. Nasz klub jako jedyny składa się
z dwóch sekcji: tenisa stołowego oraz piłki nożnej. Jako jedyni reprezentujemy gminę w
całym województwie. Mamy dwie drużyny tenisa stołowego w trzeciej lidze i dwie drużyny
młodzieżowe tenisa stołowego w powiecie pilskim w dwóch ligach cztero ligowych.
Posiadamy także w sekcji piłki nożnej drużynę seniorów w klasie A i dwie drużyny
młodzieżowe w klasie trampkarzy i juniorów młodszych.
Pieniądze, które otrzymujemy pochodzą wyłącznie z Urzędu Gminy. Nie bierzemy żadnych
pieniędzy za nadruki na koszulkach, reklamy zakładów itp.
Nasze koszty dzielą się na 4 grupy:
– opłaty regulaminowe tj. opłaty licencyjne, wpisowe, za badania lekarskie itp.;
rocznie około 6 tys. zł,
– opłaty związane z ryczałtem sędziowskim; rocznie ponad 5 tys. zł,
– opłaty związane z transportem; rocznie około 6 tys. zł,
– opłaty związane ze szkoleniem zawodników; około 6 tys. zł.
Poza w/w kosztami ponosimy także koszty utrzymania boiska, obsługi księgowej oraz
utrzymania sprzętu. Proszę mi uwierzyć, że bardzo ciężko jest zrealizować wszystkie
zadania za 25 tys. zł rocznie.
Chciałbym podziękować p. Wójtowi za otrzymywane pieniądze i podkreślić, że jedynym
organem, do którego możemy się zwrócić o pomoc jest p. Wójt. Komisja Zdrowia, Oświaty
Kultury i Sportu powinna nami się bardziej zainteresować.
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Pytania i uwagi:
Pan Stefan Kowal powiedział m.in.: Nie jest prawdą, że radni nie interesują się klubami
sportowymi. To radni zatwierdzają budżet decydując o wysokości przekazanych środków
pieniężnych dla klubów.
Pan Tomasz Łapacz – Prezes LZS Dziembowo powiedział m.in.:
q

q

q

Chciałbym nadmienić do wypowiedzi pana prezesa zarządu, że kwoty w poszczególnych
wioskach są zróżnicowane z uwagi na klasy rozrywkowe, w jakiej klub bierze udział.
Dlatego Kaczory otrzymują najwięcej środków, a np. Zelgniewo najmniej. Nie ma tutaj
żadnej dyskryminacji wiosek. Ponadto chciałbym podkreślić, że nie otrzymujemy żadnych
pieniędzy od sponsorów (wyjątek – zakup koszulek). Nasza działalność bazuje wyłącznie na
środkach z urzędu gminy. Mam także prośbę do radnych, wójta, aby ustalając budżet na rok
2008 uwzględnili środki na remont naszego obiektu sportowego.
W skład zarządu LZS Dziembowo wchodzą:
- Tomasz Łapacz – prezes
- Adam Stępniewski – wiceprezes
- Jakub Heymann – skarbnik
- Ireneusz Ślebioda – członek
- Piotr Suchta – członek.
Koszty, jakie ponosimy rocznie składają się m.in. na:
- prowadzenie drużyny seniorów (transport itp.) - 7600 zł,
- prowadzenie drużyny trampkarzy - 1500 zł,
- zatrudnienie osoby z kwalifikacjami łącznie z dojazdem - 2600 zł,
- sprzęt sportowy - 460 zł,
- ubezpieczenie - 350 zł,
- utrzymanie boiska - 3000 zł,
- księgowość – p. J. Heymann prowadzi społecznie,
- odprowadzanie podatku za wynajęcie sędziów - 1000 zł.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Pan Mariusz Śmiechowski – w zastępstwie Prezesa LZS Kaczory powiedział m.in.:
q
q
q
q
q

Aktualnie posiadamy drużynę seniorów i dwie drużyny trampkarzy. Dwie drużyny zostały
wycofane z uwagi na brak chętnych do uprawiania sportu.
Chciałbym podziękować za prace wykonane na stadionie tj. remont wjazdu na boisko,
łazienek, szatni, ogrodzenia wokół boiska.
Nasz klub współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Domem Pomocy Społecznej
w Rzadkowie, Radą Sołecką, Strażą itp. oraz pomaga w organizowaniu imprez gminnych.
Niestety w porównaniu do lat wcześniejszych wyniki naszych drużyn nie są najlepsze.
Środki finansowe w kwocie 41 tys. zł wydaliśmy na koszty, które wymienili już wcześniej
moi koledzy. Należy podkreślić, że pomimo faktu, iż ponosimy koszty na te same cele to
w naszym klubie są one dużo wyższe.

Pan Józef Jopek – trener sekcji judo UKS Leśnik Kaczory powiedział m.in.:
q

W sekcji trenuje 36 zawodników i zawodniczek. Pan J. Jopek szczegółowo omówił bardzo
dobre wyniki drużyny i osiągnięcia najlepszych zawodników m.in.:
- Tomasz Stodolski (kadra wojewódzka dzieci),
- Karol Pranke (kadra wojewódzka młodzików),
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-

q
q
q

q

Dominika Kowal (kadra wojewódzka juniorów młodszych), V miejsce na pucharze
Polski w Olsztynie.
- Zawodnicy z zadatkami na dobrych zawodników - Oskar Jasiński, Julia
Wojciechowska, Karolina Pranke (VII miejsce na Olimpiadzie Ogólnopolskiej w
Opolu), Aleksandra Strzelecka (IX miejsce na Olimpiadzie Ogólnopolskiej w
Opolu).
- UKS Leśnik Kaczory zdobył dwukrotnie I miejsce w woj. Wielkopolskim w
współzawodnictwie gimnazjalnym szkół dziewczyn – puchar Szkolnego Związku
Sportowego.
Wydatki sekcji w większości ponoszą rodzice. Składają się one m.in. na licencje, strój,
transport, noclegi, wyżywienie, wpisowe, opłaty startowe itp.
Zawodnicy uczestniczą w wielu rozgrywkach nie tylko w kraju, ale także za granicą np.
w Niemczech, Czechach, Estonii, Austrii.
Jestem trenerem judo od wielu lat. Łącznie z synami prowadzimy sekcje w Kaczorach,
Wysokiej i Trzciance. Moi wychowankowie m.in. zdobyli 89 medali na mistrzostwach
Polski. Byłem 4 lata trenerem kadry narodowej juniorów młodszych, 8 lat trenerem kadry
wojewódzkiej województwa wielkopolskiego.
Chciałbym ponadto zaproponować kurs samoobrony dla dorosłych.

Pytania i uwagi:
Pan Zbigniew Zdanowicz powiedział m.in.:
Jaki byłby koszt kursu samoobrony i jak długo by trwał? Odp. J. Jopek – około 60 zł, co najmniej
trzy miesiące.
Pan Kazimierz Załachowski powiedział m.in.:
Dzięki panu J. Jopkowi tradycje judo rodzą się także w naszej gminie w bardzo szybkim tempie.
Chciałbym ponadto zauważyć, że w odróżnieniu od p. J. Jopka pozostali prezesi klubów bardzo
mało mówili o wynikach.
Pan Stefan Kowal powiedział m.in.:
Wyniki nie są najważniejsze. Są sprawą wtórną. Najważniejsze jest, aby sport w naszej gminie
rozwijał się i angażował młodzież.
Pan Eugeniusz Nowak powiedział m.in.:
LZS Kaczory w latach wcześniejszych też uzyskiwało bardzo dobre wyniki. Kiedyś przyjeżdżały
do Kaczor tak wspaniałe drużyny jak np. Mieszko Gniezno, Energetyka Poznań, Unia Swarzędz itp.
Najważniejsze jednak teraz nie są wyniki, lecz to by młodzież wróciła na boiska. Warto inwestować
w młodzież.

ad. pkt 12/ Zapytania i wolne wnioski.
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.:
Ø W jaki sposób zostanie rozdysponowana dotacja na książki w poszczególnych placówkach?
Czy np. dla wszystkich równo, czy w zależności od ilości uczniów, wielkości biblioteki?
Ø W dniu 10.X.2007 r. odbyło się spotkanie z wojewodą, na którym przedstawiono audyt
ekologiczny gminy Kaczory. Uważam, że jest to bardzo ważny dokument obrazujący stan
środowiska, zagrożenia i osoby odpowiedzialne za taki stan. Podczas spotkania można było
poznać stanowisko w w/w sprawie Wojewody Wielkopolskiego, Wojewódzkich Stacji
Sanitarnych, Woj. Weterynarza, przedstawicieli Zakładów Rolniczo-Przemysłowych
„Farmutil HS” S.A., członków Stowarzyszenia Ekologicznego Towarzystwa Przyjaciół
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Ziemi Nadnoteckiej itp. Wśród radnych na komisjach powinna odbyć się debata nad w/w
dokumentem. Niektóre wnioski w nim ujęte dotyczą prac samorządu. Proszę ponadto by
członkowie stowarzyszenia ekologicznego brali udział w w/w dyskusji oraz by audyt był
dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy np. w bibliotece, na stronie urzędu gminy.
Pan Jan Kieruj, Pani Roma Gapińska powiedzieli m.in.:
Ø Zgłosić do Starostwa Powiatowego w Pile wniosek: uwzględnić w budżecie na 2008 r.
budowę chodnika w miejscowości Dziembowo (chodnik przynajmniej z jednej strony,
odcinek około 500 m w kierunku szkoły podstawowej).
Pan Stefan Kowal powiedział m.in.:
Ø Moim zdaniem stowarzyszenie ekologiczne jest bardzo monotematyczne. Większość jego
członków to mieszkańcy sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Uważam, że
stowarzyszenie zamiast zajmować się problemami ekologicznymi własnej gminy zajmuje
się tylko i wyłącznie jednym zakładem gminy Kaczory. Gdyby stowarzyszenie na problem
ochrony środowiska spojrzało szerzej i nie przeszkadzało w kwestiach, które pomagają
ochronie środowiska można by zacząć traktować je poważnie.
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.:

Ø Nie jest prawdą, że stowarzyszenie zajmuje się tylko jednym zakładem. Organizujemy
festyny ekologiczne w Miasteczku Krajeńskim, zorganizowaliśmy sprzątanie drogi
powiatowej Piła-Kaczory itp. W kwestii odprowadzania ścieków w Miasteczku Krajeńskim
też możemy podyskutować, jeśli zostaniemy zaproszeni na komisje.

ad. pkt 13/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiadając na wnioski (załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu)
zgłaszane na posiedzeniu komisji w dniu 21 września 2007 r. powiedział m.in.:
•
•
•

ad. wniosku pana K. Załachowskiego – Oświetlenie, o które pan pytał jest już zrobione. Tak
jak obiecaliśmy gmina wesprze finansowo koszt w/w oświetlenia.
ad. wniosku pani H. Okupniak – Na wniosek odpowiedział na poprzedniej sesji pan
J. Skwirowski – Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych.
ad. wniosku pani J. Stachowiak:
– Myślę, że Kaczory są na tyle spokojną miejscowością, że na razie potrzeby
monitoringu nie ma. Nie możemy przyzwyczajać społeczności do pilnowania się
tylko w miejscach monitorowanych. Na razie przy pomocy policji będziemy starali
się utrzymywać ład i porządek w naszej gminie.
– W każdej chwili, jeśli zgłosi się chętny do utrzymania kortu zostanie on mu
udostępniony nieodpłatnie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy w/w osoba będzie
chciała udostępniać kort innym odpłatnie.
– Na Osiedlu Przylesie jest już przeznaczony teren na plac zabaw (plac za ul.
Sosnową). Teren ten został wyrównany, założono kosze, słupki do siatkówki.
Ponadto chciałbym poinformować, że wszystkie place zabaw na terenie przedszkoli
będą udostępnione mieszkańcom także popołudniami i w dni wolne od pracy.
– Sprawa chodników na ul. Dworcowej została też już wyjaśniona na IX sesji, kiedy
zaproszono przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Pile. Wówczas obiecali oni,
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–

–
–

że chodniki zrobią w 2008 r. i mam nadzieję, że dotrzymają słowa (odcinek do
ronda). Droga na ul. Dworcowej od ronda ma być realizowana jako inwestycja
budowy drogi z Kaczor do Miasteczka Krajeńskiego ze środków pomocowych.
W sprawie dodatku możemy podyskutować podczas ustalania nowego regulaminu.
Uważam jednak, że w przypadku nauczycieli wychowania fizycznego w naszej
szkole nie ma łączenia klas o różnym poziomie. Nauczyciele realizują przecież ten
sam program dla dwóch klas. Przyznanie takiego dodatku byłoby krzywdzące dla
nauczycieli w klasach nauczania początkowego.
Nauczyciele wychowania fizycznego, jeśli opracują odpowiedni projekt mogą
wspólnie z dyrektorem wystąpić o dofinansowanie ze środków unijnych. Uważam,
że to nie jest wniosek do mnie.
ad. wniosku pana J. Kieruja – Na wniosek odpowiedział p. K. Tomczyk na
poprzedniej sesji.
ad. wniosku pana R. Golla – Lampy mają zostać założone jeszcze w tym roku.
Ustaliliśmy, że gmina sfinansuje koszty, a energetyka we własnym zakresie też
wykona pewne prace.

Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiadając na wnioski (załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu)
zgłaszane na posiedzeniu komisji w dniu 20 listopada 2007 r. powiedział m.in.:
•

•

•
•

ad. wniosku pani R. Gapińskiej – Poza firmą „Atlvater” działa jeszcze jedna firma w
Chodzieży zajmująca się wywozem śmieci. Jednak myślę, że nie będziemy korzystać z jej
usług gdyż nie ma ona jeszcze załatwionej sprawy wysypiska śmieci a jej ceny nie są wcale
niższe. Będę jeszcze rozmawiał w sprawie podwyżki cen świadczonych usług firmy
„Altvater” na 2008 rok.
ad. wniosku pana R. Golla:
– W/w szkolenia są organizowane w szkołach i przedszkolach. W urzędzie podczas
rejestracji przedpoborowych też obecny jest zawsze komendant i wspólnie mówimy
nt. zasad zachowania.
– W sprawie wycięcia krzaków p. Bogusławski zostanie powiadomiony pisemnie.
– Studzienkę sprawdzimy i odpowiemy na wniosek pisemnie.
ad. wniosku pani M. Śliwińskiej – Wniosek zgłosimy do Powiatowego Zarządu Dróg.
ad. wniosku pana J. Kieruja – Wniosek zgłosimy do Ministerstwa Środowiska ponieważ
wiem, że bobry stanowią problem i zagrożenie dla rolników.

Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiadając na wnioski zgłaszane na dzisiejszej sesji powiedział
m.in.:
•
•

Wniosek pana J. Kieruja zgłosimy do Starostwa Powiatowego w Pile.
W sprawie wniosku pani J. Stachowiak:
– Dotacja zostanie podzielona w zależności od wielkości szkoły.
– Większe umocowanie prawne od stowarzyszenia mają radni i wójt. W
stowarzyszeniu zebrali się ludzie, którzy nie mają mandatu społecznego i nie zostali
przez nikogo wybrani. Stowarzyszenie nas; radnych i wójta ciągle poucza nt. spraw
ekologicznych w naszej gminie, które są już prawie rozwiązane (czysta woda, gaz,
kanalizacja). Problem odoru w zakładach „Farmutil HS” S.A. też już prawie jest
rozwiązany. Firma jest w trakcie instalowania nowoczesnego urządzenia.
Zaniedbania, które wcześniej powstały w w/w zakładzie były moim zdaniem
również przyczyną niezbyt skoordynowanej działalności WIOŚ, które powinno
zakład regularnie monitorować. Stowarzyszenie zamiast wiecznie krytykować
działania powinno podpowiadać, wskazywać zagrożenia. Stowarzyszenie nie mówi
w ogóle o uzyskanych osiągnięciach, ciągle poprzez liczne odwołania od różnych
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•

decyzji przesuwa w czasie rozwiązanie wielu problemów. Mam na myśli trudności z
zainstalowaniem nowego urządzenia w zakładach „Farmutil HS” oraz
wybudowaniem bezpiecznego skrzyżowania w Śmiłowie. Taka to właśnie jest
współpraca ze stowarzyszeniem. Ponadto chciałbym podkreślić, że stowarzyszenie
organizując spotkanie w sprawie audytu ekologicznego gminy Kaczory powinno to
zrobić w naszej gminie, a nie w powiecie.
Wójt podziękował prezesom klubów LZS za sprawozdania finansowe oraz za społeczną
działalność na rzecz młodzieży.

ad. pkt 14/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1500 X sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:
Agnieszka Perlińska
(podinspektor ds. kadr i obsługi rady)

Przewodniczył:
Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal
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