P R O T O K Ó Ł nr 14/2008
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 30 maja 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kaczorach.

W obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Wójt Gminy – Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Sołtysi – wg listy obecności.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach – Krystyna Adamczyk.
V-ce Prezes Zarządu „Farmutil H.S.” S.A. – Przemysław Andryszak.
8. Trener sekcji judo UKS Leśnik Kaczory – Józef Jopek.
9. Zaproszeni goście – wg listy obecności.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady czternastej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan
Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12 oo w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady oświadczył, że na podstawie listy
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 13/2008 z sesji z dnia 28 marca 2008
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.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek XIV 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 2008 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
przestrzennego zagospodarowania wsi Dziembówko.
6. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Zakończenie.
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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.
Powiedział, że wnosi na wniosek grupy radnych o poszerzenie w/w porządku sesji
o dodatkowy punkt: 6a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Kaczory.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów („za” – 12 głosów, „przeciwnych”
– nie było, „wstrzymujących” – 3 głosy) przyjęła zmianę w porządku XIV sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Pan Przemysław Andryszak - V-ce Prezes Zarządu „Farmutil H.S.” S.A. podziękował za
zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy i poinformował o stanie prac związanych
z modernizacją zakładu utylizacyjnego „Ekoutil” w Śmiłowie. Powiedział, że w w/w
zakładzie zakończono prace montażowe urządzeń oraz instalacji. W chwili obecnej dobiega
końca rozruch technologiczny, który zostanie zakończony w lipcu. Nadal sprawdzane są
wszystkie połączenia elektroniczne i elektryczne. Odory, które w niektóre dni są jeszcze
uciążliwe związane są z regulacją urządzeń oraz doborem oprogramowania.
Pytania i uwagi:
Radna Hanna Okupniak – Czy to będzie początek czy koniec lipca? Czy może znowu
termin ten przeciągnie się do września?
Odp. Pan P. Andryszak – Nie chciałbym składać deklaracji czy to będzie początek czy
koniec lipca. Mamy zapewnienia ze strony hiszpańskiej, że urządzenie w pełnym rozruchu
będzie w lipcu. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Chcielibyśmy, aby nie było
problemów z zakładem utylizacyjnym i żeby wszystkim poprawił się komfort mieszkania.
Pan Józef Jopek Trener sekcji judo UKS Leśnik Kaczory – Przedstawił informację
o „kaczorskim judo”. Poinformował, że niebywałym sukcesem dla gminy Kaczory jest
V miejsce na Olimpiadzie Ogólnopolskiej Dzieci i Młodzieży w Głogowie, które zdobyła
w 2008 r. Dominika Kowal. Reprezentowała ona także Polskę w Szczyrku, w którym brały
udział 24 państwa. Pan Karol Pranke zdobył złoty medal na turnieju 4 województw w Opolu.
Szkoła w Śmiłowie zdobyła I miejsce w województwie wielkopolskim w dzieciach szkół
podstawowych. Pan J. Jopek wymienił inne zdolne dzieci w judo tj.: Tomasz i Adam
Stodolscy, Angelika Wojciechowska, Wład Paulina i Paweł, Kuska Natalia, Damięcki Jakub,
Kędziora Jakub i wiele więcej zawodników. Poinformował ponadto, że czternastu
zawodników UKS Leśnik Kaczory w dniach od 11-25 sierpnia będzie uczestniczyć w obozie
sportowym w Dąbkowicach nad morzem.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Informacje nt. działalności w minionym okresie przedstawili:
Radna Aleksandra Wienke – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
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Ø Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Rewizyjną w ostatnim czasie
odbyła dwa wspólne posiedzenia. Tematem pierwszego posiedzenia było usuwanie śmieci
stałych i wielkogabarytowych z terenu gminy Kaczory. Na posiedzenie zaproszono
przedstawiciela firmy „Altvater” z Piły. Przybył Pan Tadeusz Walasek – kierownik w/w
zakładu. Przedstawił informacje nt. działalności zakładu i jego funkcjonowania na terenie
naszej gminy. Zakład istnieje od 61 lat, zatrudnia 105 osób, obsługuje 34 gminy i miasto
Piłę. Firma prawie w 90% usuwa nieczystości w gminie Kaczory. W 2007 r. wywiozła
z terenu naszej gminy 2.284 tony śmieci, 9,5 tony nieczystości wielkogabarytowych oraz
15 ton sprzętu elektrycznego.
Głównym składnikiem opłat, które ponosimy jest opłata środowiskowa. Obecnie wynosi
ona 75 zł za m3, w 2009 r. ma wynosić 100 zł, a w 2010 r. prawdopodobnie 150 zł za m3.
Społeczeństwo naszej gminy produkuje za dużo śmieci i nie potrafi ich segregować.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie mieszkańców gminy, jak należy segregować
śmieci by, jak najmniej ich produkować i jednocześnie ponosić mniejsze opłaty.
Ponadto gmina opłaca 150 zł ryczałtu miesięcznego do zakładów „Farmutil HS” za
wywóz padłych zwierząt.
Na terenie gminy działa poza firmą „Altvater” firma z Chodzieży, która wywozi śmieci
z Osiedla XXX - Lecia PRL i Nadleśnictwa Kaczory.
Ø Podczas drugiego posiedzenia komisji omawialiśmy materiały sesyjne. Nie mieliśmy
uwag do zmian w budżecie. Opowiedzieliśmy się za wprowadzeniem nadwyżki
budżetowej z przeznaczeniem na remonty i inwestycje. Dyskutowaliśmy nt. zakupu
ośrodka wypoczynkowego „Noteć” nad jeziorem Kopcze (60 tys. zł). Komisje
opowiedziały się za w/w zakupem. Byliśmy za przystąpieniem do opracowania
miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania wsi Dziembówko.
Omawialiśmy także sprawę dalszego udziału Gminy Kaczory w Stowarzyszeniu Gmin
Ziemi Chodzieskiej. W kwietniu bieżącego roku wystąpiły z w/w Stowarzyszenia - gmina
Margonin i Szamocin. Komisje postanowiły nie podejmować w chwili obecnej uchwały
o wystąpieniu z Stowarzyszenia i ponownie zastanowić się nad przynależnością na jednej
z kolejnych sesji.
Zapoznaliśmy się także z treścią pisma Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi
Nadnoteckiej dotyczącego przeprowadzenia badań stanu zdrowia mieszkańców Gminy
Kaczory. W/w badanie miałby przeprowadzać Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia
w Sosnowcu. Koszt badań wynosiłby od 550 tys. zł i miałaby go sfinansować gmina.
Komisje nie widzą potrzeby przeprowadzenia w/w badań. W 2007 r. zostaliśmy
poinformowani, że nasza gmina i powiat nie są w statystyce krajowej o zwiększonej
zachorowalności.
Ø Wnioski z komisji:
– zrobić chodnik łączący początek Równopola z Kaczorami (ul. Równopolska)
i założyć przynajmniej jedną lampę na w/w odcinku (radna Małgorzata Śliwińska),
– zrobić oświetlenie na odcinku drogi – koniec Równopola-początek Rzadkowa (radna
Małgorzata Śliwińska),
– wykosić trawę i chwasty wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Kaczory
głównie na skrzyżowaniach i zakrętach; każdego roku w/w trawy wykaszane są zbyt
późno przez służby powiatowe (radna Aleksandra Wienke, radna Małgorzata
Śliwińska).
Radny Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Komisja Rewizyjna spotkała się trzykrotnie w okresie międzysesyjnym, w tym dwukrotnie
wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Sprawozdanie z dwóch wspólnych
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posiedzeń przedstawiła radna Aleksandra Wienke. Dodam tylko, że mieszkańcy wymagają
edukacji ekologicznej, jeśli chodzi o segregację śmieci. Przedstawiciel „Altvater” zobowiązał
się do udziału w zebraniach wiejskich na terenie naszej gminy i do udzielenia lekcji
dotyczącej segregacji.
Komisja Rewizyjna w dniu 19 maja 2008 r. samodzielnie dyskutowała nt. realizacji podatków
lokalnych od osób fizycznych i prawnych za I kwartał 2008 r. Realizacja podatków od osób
prawnych za I kwartał, kształtowała się następująco: podatek od nieruchomości 24%, podatek
rolny 24%, podatek leśny 25%, podatek od środków transportowych 50%. Realizacja
podatków od osób fizycznych za I kwartał, kształtowała się następująco: podatek od
nieruchomości 37%, podatek rolny 28%, podatek leśny 28%, podatek od środków
transportowych 55%.
Liczbę wystawionych upomnień, tytułów wykonawczych oraz kwotowe zestawienie
zaległości w poszczególnych rodzajach podatków za I kwartał 2008 r. stanowi załącznik nr
3 do niniejszego protokołu.
Zobowiązania są realizowane dobrze, poprawnie i na czas.
Radny Kazimierz Załachowski – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu:
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbyła w ostatnim czasie jedno wspólne
posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu, podczas, którego
omawialiśmy materiały dzisiejszej sesji. Komisje nie miały uwag do zmian w budżecie.
Podobnie, jak na innych komisjach omawialiśmy sprawę zakupu domków letniskowych nad
jeziorem Kopcze. Początkowo padły zarzuty, że zbyt mało radni wiedzą w tej sprawie. Dzisiaj
przed sesją otrzymaliśmy szczegółowe zestawienie obiektów, które mamy zakupić wraz ich
wartością wycenioną przez rzeczoznawcę majątkowego (zestawienie stanowi załącznik nr
4 do niniejszego protokołu). Wobec powyższego myślę, że komisje nie mają uwag do zakupu
w/w obiektów.
Nie mieliśmy także uwag w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
przestrzennego zagospodarowania wsi Dziembówko.
Na posiedzeniach omawialiśmy dwa pisma:
1) W sprawie dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej
mieliśmy dylemat. Nie znając widocznych korzyści z członkostwa, głosy były za
rezygnacją, jeśli z stowarzyszenia wystąpi Budzyń. Jednak nie podjęliśmy ostatecznej
decyzji w w/w sprawie.
2) W sprawie drugiego pisma Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi
Nadnoteckiej, Komisje negatywnie odniosły się do zlecenia przeprowadzenia badań
stanu zdrowia mieszkańców Gminy Kaczory. W 2007 r. omawialiśmy sprawy
zdrowotne mieszkańców gminy. Obecny był wówczas przedstawiciel Narodowego
Funduszu Zdrowia Pan Eugeniusz Jarysz oraz Kierownik Przychodni Lekarskiej
w Kaczorach Pani dr Wiesława Krotoszyńska. Stwierdzono wówczas, że wskaźniki
zachorowalności w gminie nie odbiegają od norm. Uważam, że bazowanie na audycie
ekologicznym nie może być podstawą do jednoznacznego określenia stanu zdrowia.
Ponadto chciałbym poinformować, że w ubiegłym miesiącu w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kaczorach odbyła się tzw. „lustracja zespołów artystycznych” kilkunastu gmin i miast.
Niestety zainteresowanie mieszkańców było małe. Uczestniczyło w nim tylko dwóch
radnych. Było to bardzo ciekawe wydarzenie kulturalne, które będzie powtarzane.
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Wójt – mgr Brunon Wolski: W okresie międzysesyjnym zajmowaliśmy się następującymi
sprawami:
q W związku z końcem roku szkolnego, współpracowałem z Dyrektorem Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Panią Zdzisławą
Kępczyńską, dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych szkół i przedszkoli.
Omawialiśmy funkcjonowanie szkół i przedszkoli w przyszłym roku szkolnym.
Dyrektorzy przygotowali projekty organizacyjne, które muszą jeszcze być zatwierdzone
przez nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty. Myślę, że w czerwcu zrobimy sesję
poświeconą działalności placówek oświatowych w naszej gminie. Tak, jak zapowiadałem
już w lutym bieżącego roku przedszkola i szkoły w gminie będą działały
w niezmienionym zakresie, jak w latach wcześniejszych.
q Inwestycje:
– Zakończono kolejny etap budowy dróg i chodników w Dziembówku.
– Trwa budowa drogi przy remizie w Dziembowie, po zako ńczeniu, której ta sama firma
przeniesie się z Dziembowa do Morzewa i następnie do Rzadkowa.
– Rozstrzygnięto przetarg na układanie masy bitumicznej i budowę drogi w Dziembowie
(droga do łąk) i w Morzewie.
– Nadal czekamy na rozstrzygniecie wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego,
w którym połączyliśmy inwestycje dwóch miejscowości – Morzewa i Rzadkowa. Liczę,
że wniosek będzie załatwiony pozytywnie.
– Wykonano remont w Wiejskim Domu Kultury w Morzewie oraz remont szatni
sportowej w Dziembowie. Będziemy się przymierzać do remontu szatni w Śmiłowie.
q Chciałbym
poinformować, że uchwalony w 2006 r. plan przestrzennego
zagospodarowania wsi Kaczory został unieważniony przez Naczelny Sąd
Administracyjny. Na skutek skargi zarzucono nam, że w momencie wyłożenia planu do
wglądu nie mieliśmy decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej lasów, które się tam
znajdują. W związku z powyższym całą procedurę musieliśmy rozpocząć od momentu
wyłożenia planu do wglądu. Myślę, że za 2 miesiące podejmiemy ponownie w/w uchwałę.
q Członkami Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej była Gmina Chodzież, Margonin,
Budzyń, Szamocin i Kaczory. Organizowaliśmy wspólne turnieje, zawody,
wymienialiśmy doświadczenia. Uważam, że warto podtrzymywać więzy towarzyskie
z dobrymi, przodującymi gminami chodzieskimi. Nie rozumiem stanowiska gminy
Margonin i Szamocin, które podjęły decyzję o wystąpieniu z stowarzyszenia. Powinniśmy
się dokładnie zastanowić nad członkostwem i wypracować wspólnie stanowisko na
kolejnej sesji.
q W
sprawie wykupu domków letniskowych nad jeziorem Kopcze chciałbym
poinformować, że z w/w propozycją wyszedł Starosta Nakielski. Miałem dylemat
w w/w sprawie, ale myślę, że powinniśmy zakupić domki i mieć je na naszym stanie.
W przyszłości możemy je wydzierżawić lub przygotować do sprzedaży. Ośrodek nie jest
w złym stanie. Wycenę Państwu przedstawiłem. Negocjację będę jeszcze prowadził.
q W sprawie zachorowalności w gminie Kaczory chciałbym powiedzieć, że nie rozumiem,
dlaczego tyle się mówi w w/w sprawie, skoro Pani dr Wiesława Krotoszyńska
wypowiedziała się, że nie ma niepokojącego zjawiska na terenie naszej gminy. W 2005 r.
na spotkaniu w Starostwie także przedstawiano złe wskaźniki na temat zachorowalności
w powiecie pilskim. Zapytałem wówczas czy dane przedstawiane są prawdziwe, czy nie
są manipulacją, np. czy jedna osoba nie była liczona kilkakrotnie itp. Odpowiedzi nie
otrzymałem.
q Byłem w zakładach „Farmutil HS” i widziałem urządzenie, które ma zlikwidować
nieprzyjemne zapachy. Liczę i mam nadzieję, że technologia, która jest wdrażana
rozwiąże problem odorów.
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Przewodniczący obrad podziękował
przedstawienie informacji.

Wójtowi

oraz

przewodniczącym

Komisji

za

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIV/85/2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.

ad. pkt 5/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Dziembówko.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIV/86/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Dziembówko (uchwała wraz z załącznikiem stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Pani Krystyna Adamczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach
przedstawiła informację nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach
(informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 6a/
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal – Regulacje płacowe zostały
wprowadzone w całym Urzędzie Gminy poza Wójtem, stąd propozycja w/w uchwały.
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(„za” – 13 głosów, „przeciwnych” – nie było, „wstrzymujących” – 2 głosy) uchwałę
Nr XIV/87/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kaczory (uchwała
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/ Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal – Na posiedzeniach Komisji
omawiana była sprawa dotycząca dalszego udziału Gminy Kaczory w Stowarzyszeniu Gmin
Ziemi Chodzieskiej. Sugestia radnych była następująca: nie podejmować w chwili obecnej
uchwały o wystąpieniu z Stowarzyszenia i ponownie zastanowić się nad przynależnością na
jednej z kolejnych sesji.
Czy radni zgadzają się z tą opinią i czy są uwagi dotyczące przynależności Gminy Kaczory do
w/w Stowarzyszenia?
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie postanowiła
w chwili obecnej nie podejmować uchwały o wystąpieniu z Stowarzyszenia i ponownie
zastanowić się nad przynależnością na jednej z kolejnych sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal – Na sesji miał być obecny Starosta
Pilski – Tomasz Bugajski. Niestety, zaproszenie na sesję wysłane listem poleconym
kilkanaście dni temu nie dotarło do Starostwa w Pile. W/w sprawę wyjaśnię w najbliższym
czasie.
Radna Joanna Stachowiak - W sprawie uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Kaczory chciałabym powiedzieć, że absolutnie z koleżanką nie jesteśmy przeciwko
podwyżką płac. Nie podobał nam się fakt, że projekt w/w uchwały nie został przedstawiony
na posiedzeniach komisji.
Podczas dyskusji nad listem od Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej
(dotyczącym przeprowadzenia badań stanu zdrowia), tak do końca nie wszyscy byli przeciwni
tym badaniom. Zastanawialiśmy się, o co chodzi w tych badaniach, gdyż kwota badań jest
wysoka. Dane nt. zachorowalności można uzyskać z Głównego Urzędu Statystycznego.
Zdrowie jest najistotniejsze, więc uważam, że powinniśmy jako gmina w/w dane pozyskać.
Dzisiaj otrzymałam dane za 2004 r. dotyczące zachorowalności, nie ujęte w audycie
ekologicznym, zgodne z informatorem liczbowym ochrony zdrowia woj. wielkopolskiego.
Z w/w danych wynika, że I miejsce w kraju pod względem zachorowalności na choroby
nowotworowe zajmuje woj. wielkopolskie. W woj. wielkopolskim I miejsce pod względem
zachorowalności zajmuje powiat pilski, a w powiecie pilskim I miejsce zajmuje gmina
Kaczory.
Na posiedzeniu komisji zgłosiłam wnioski, które nie zostały zrelacjonowane przez
przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:
– Wyremontować nawierzchnię boiska przy gimnazjum w Kaczorach.
– Czy istniałaby możliwość zakupu przez gminę małego samochodu (mikrobusu,
osobowo-ciężarowego), który służyłby dzieciom podczas wyjazdów np. na
konkursy itp.
– Mieszkańcy zgłaszają, że jest bardzo niskie ciśnienie wody na ul. Osiedle
Przylesie w Kaczorach.
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Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Kazimierz Załachowski –
Przeprosił, że nie odczytał wniosków zgłoszonych na posiedzeniach komisji. Powiedział, że
pomimo tego faktu wnioski zostały przekazane Wójtowi Gminy Kaczory.
Poprosił o egzekwowanie przestrzegania regulaminu porządkowego w gminie oraz zgłoszenie
do Zarządu Dróg w Pile wniosku o przycinanie konarów drzew przy liniach wysokiego
napięcia. W minionym okresie konary drzew przy liniach były przyczyną pożaru
w Zelgniewie.
Sołtys wsi Dziembówko Adam Karkut – W Dziembówku często powtarza się sytuacja, że
pełne pojemniki na śmieci stoją nie opróżnione przez dłuższy czas. Firma „Altvater” powinna
monitorować w/w pojemniki i na bieżąco je opróżniać. Ponadto powinny pojawić się
dodatkowe pojemniki na papier i odpady. Nie wszystkie śmieci można spalić.
Sołtys wsi Kaczory Andrzej Szymczak – Miałem bardzo dużo telefonów, nt. niskiego
ciśnienia wody i to nie tylko od mieszkańców Oś. Przylesie.
Zapoznałem się z ekspertyzą nt. zagrożenia środowiska ze strony zakładów „Fabryka
Papieru” w Kaczorach. Po ich przeanalizowaniu nie znalazłem żadnych niepokojących spraw
zagrażających środowisku. Szkoda, że temat ekspertyzy nie został poruszony na zebraniach
wiejskich. „Fabryka Papieru” ma ujęcie wody usytuowane blisko ujęcia wody dla
mieszkańców wsi Kaczory. Mieszkańcy obawiają się, czy zwiększona produkcja zakładów
nie spowoduje zagrożenia dla ich ujęcia wody?
Mieszkańcy ul. Chodzieskiej niejednokrotnie zgłaszają problem nieprzyjemnych zapachów
i hałasu (na pewnym odcinku) wydobywających się z fabryki.
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal – Informuję, że na posiedzeniach
Komisji radni zapoznali się z treścią pisma Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi
Nadnoteckiej o przeprowadzenie badań stanu zdrowia mieszkańców Gminy Kaczory.
Z audytu ekologicznego w zakresie zdrowia nie wynika jednoznacznie czy dane te
odzwierciedlają stan faktyczny mieszkańców gminy Kaczory. Są to dane statystyczne nt.
chorobowości szpitalnej.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu zwrócił jednak uwagę, że dane
przedstawione przez Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu odnoszą się
do ogólnej liczby zgłaszających się do szpitala i nie mogą być podstawą do obliczenia
wskaźnika zachorowalności. W aspekcie nowotworów oznacza to jednak liczbę osób
zgłaszających się do szpitala w Pile również z sąsiednich powiatów, a nawet województw,
a także zgłaszanie się tych samych osób chorych kilkakrotnie w ciągu roku np. kolejne
chemioterapie.
Przewodniczący omówił tabelę nr 7 zawartą na str. 48 Audytu Ekologicznego nt.
Chorobowości szpitalnej w układzie powiatów województwa wielkopolskiego w latach 20032005 (tabela stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący przedstawił stanowisko radnych Rady Gminy Kaczory:
Przeprowadzenie badań stanu zdrowia mieszkańców gminy Kaczory nie odzwierciedli stanu
faktycznego, dlatego m.in., że jako gmina nie mamy możliwości porównawczych. Koszty
podjętych działań byłyby bardzo wysokie natomiast uzyskane efekty badań nie poprawią
stanu zdrowotności mieszkańców gminy.
Problem dotyczy nie tylko gminy, czy powiatu, ale województwa i na tym szczeblu powinny
być podjęte odpowiednie działania.
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Czy radni zgadzają się z tym stanowiskiem i czy są pytania, uwagi w w/w sprawie?
Pytania i uwagi:
Radny Kazimierz Załachowski – Mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania
z organizowanych badań profilaktycznych. Powinniśmy popularyzować w/w działania.
W ubiegłym roku ponad 700 osób wzięło w nich udział (zestawienie badań profilaktycznych
realizowanych w 2007 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Radny Edward Górka - Stowarzyszenie, które proponuje przeprowadzenie tak kosztownych
badań, może niech za nie zapłaci.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów („za” – 13
głosów, „przeciwnych” – 1 głos, „wstrzymujących” – 1 głos) przyjęła w/w stanowisko
dotyczące badań stanu zdrowia mieszkańców gminy Kaczory.

ad. pkt 9/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski:
q

q

q

q

q

W sprawie zachorowalności można by mówić bardzo dużo. Wspólnie z przewodniczącym
rady długo dyskutowaliśmy w tej sprawie, gdyż zdrowie jest bardzo ważne. Problem
zachorowalności był bardzo nagłośniony w 2005 r. i znowu w 2008 r. powrócił. W 2007 r.
po pojawieniu się złych danych statystycznych, problem zgłosiłem do Starosty w Pile,
który przyjął go do realizacji. Pytałem wówczas czy przedstawiane społeczeństwu dane są
prawdziwe, czy np. jedna osoba nie była badana kilkakrotnie. Liczę, że otrzymam jeszcze
odpowiedz w w/w sprawie. Ponadto w/w dane nie pokrywają się z opinią dr Wiesławy
Krotoszyńskiej, która twierdzi, że nie zauważa niepokojących objawów na terenie naszej
gminy. Uważam, że w sprawie ochrony zdrowia robimy dużo. Dużo jest
przeprowadzanych badań profilaktycznych i dużo ludzi z nich korzysta.
W sprawie przestrzegania regulaminu porządkowego – Wysłano pisma o wszczęciu
postępowania przeciwko osobom, które nie posiadają kubłów na śmieci i podobnie
postąpimy z osobami nie podłączonymi do kanalizacji.
Dzisiaj wspólnie z przewodniczącym rady spotkaliśmy się z Starostą Pilskim. Jeździliśmy
po terenie naszej gminy i rozmawialiśmy w sprawie m.in. wykaszania rowów oraz
przycinki konarów drzew. Głównym jednak celem spotkania, było ustalenie, które drogi
będziemy wspólnie remontować. W wyniku rozmowy ustaliliśmy, że 650 m2 polbruku,
nie zostanie przeznaczone w części na drogę w Równopolu i w części na drogę
w Kaczorach (ul. Dworcowa), lecz w całości na drogę w Równopolu. Ponadto Starosta
zaproponował, że być może znajdzie dodatkowe środki na ul. Dworcową w Kaczorach.
Wody nie powinno zabraknąć nikomu. Normalne zapotrzebowanie wody w Kaczorach to
500 m3. W czasie suszy jesteśmy w stanie zabezpieczyć do 1300 m3 wody. Trzeba
apelować by ludzie nie podlewali traw i ogródków. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć tyle
wody ile, kto chce. Nie produkujemy wody do podlewania.
Na Oś. Przylesie jest słabe ciśnienie, ponieważ jest tam za duży rozbiór wody a zbyt mała
rura doprowadzająca. Jest opracowywana dokumentacja na doprowadzenie obwodnicy
wody na osiedle. Prawdopodobnie będzie to zrobione jeszcze w tym roku.
W sprawie „Fabryki Papieru” – Zakład ten ma ujęcie wody usytuowane blisko ujęcia
wody dla mieszkańców wsi Kaczory. W/w odległości badali specjaliści, według, których
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nie spowoduje to zagrożenia dla ujęcia wody w Kaczorach. Obecnie zakład ten nie
pobiera aż tak dużo wody - około 100 m3.
Pan Jerzy Skwirowski zgłosił zastrzeżenia do zakładu, by nie szkodził ludziom
mieszkającym w pobliżu.
Ad. zgłoszonych wniosków:
– W sprawie wykoszenia chwastów, traw i przycinki drzew rozmawiałem
z Starostą.
– W sprawie oświetlenia między Równopolem a Rzadkowem – będziemy mieć
tę kwestię na uwadze, ale nie tak od razu założymy w/w oświetlenie.
– Chodnik łączący Równopole z Kaczorami będziemy realizować.
– W sprawie firmy „Farmutil H.S.” odpowiedział Pan P. Andryszak.
– W sprawie dodatkowych pojemników na śmieci w Dziembowie - wysłano
pismo do firmy „Altvater” w Pile o ich dostarczenie.
– Trzeba się zastanowić, co zrobić z nawierzchnią boiska w gimnazjum w
Kaczorach. Uważam, że nie jest tam potrzebna sztuczna nawierzchnia, lecz
naturalna.
– Jestem przeciwnikiem zakupu samochodu służbowego przez Urząd
(mikrobusu). Taniej jest wynająć samochód niż posiadać go na własnym
rozrachunku.

Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Jerzy Skwirowski: W godzinach
popołudniowych, kiedy rozbiór wody jest większy niż podaż wody wyczerpują się zapasy. Po
ich wyczerpaniu pompy głębinowe nie nadążą podawać wody i wtedy jest przerwa
w dostawie. W okresie suszy musimy zdecydować - czy przerywać na okres 2 godzin podaż
wody od 1600 do 18 00 - by napełnić zbiorniki i puścić wodę do sieci.
Sołtys wsi Kaczory Andrzej Szymczak – Niech ZUWiK przygotuje apel by ludzie
wstrzymali się od podlewania trawników.
Odp. J. Skwirowski Dyrektor ZUWiK w Kaczorach – Tak, przygotujemy.

ad. pkt 10/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 14 00 sesję Rady Gminy Kaczory.

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

Przewodniczył:
Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal
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