P R O T O K Ó Ł nr 16/2008
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kaczorach oraz Dyrektorzy szkó ł
podstawowych i przedszkoli - wg listy obecności.
5) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
6) Projektant planu – Pan Mieczysław Karpiński.
7) Sołtysi – wg listy obecności.

Radni nieobecni: Ryszard Grzelak, Hanna Okupniak, Małgorzata Śliwińska.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady szesnastej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan
Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12 oo w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych (radny Edward Górka uczestniczył
w obradach od pkt 7 porządku sesji), 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 i 3 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 15/2008 z sesji z dnia 27 czerwca
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.
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 XVI sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kaczory.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Jeziorki – część południowa.
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7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 (ciąg
dalszy).
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. 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.
Powiedział, że wnosi na wniosek Wójta Gminy o poszerzenie w/w porządku sesji
o dodatkowe punkty:
6a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego.
6b. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kaczory do składu
osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę w porządku XVI sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Ryszarda Gollę o pomoc w odczytywaniu
projektów uchwał w związku z nieobecnością wiceprzewodniczących.

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

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Aleksandra Wienke:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w ostatnim czasie odbyła jedno wspólne
posiedzenie wraz z Komisją Rewizyjną. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie
materiałów na sesję. Dodatkowego tematu nie było. Radna omówiła po krótce materiały
sesyjne:
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki –
cześć południowa – Komisje nie wniosły uwag do w/w planu.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory –
Komisje postanowiły nie uwzględniać dwóch wniosków zgłoszonych do planu tj.
dotyczącego terenu tzw. Żabostowa (z uwagi na konieczność przeprowadzenia
dodatkowych uzgodnień m.in. z konserwatorem zabytków) oraz terenu przy piekarni
w Kaczorach przeznaczonego na stację benzynową (z uwagi na konieczność
ponowienia uzgodnień dotyczących wpływu na środowisko i z uwagi na
lokalizację). Poza w/w uwagami Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt planu.
- w sprawie zmian w budżecie - Komisje nie wniosły uwag do zmian w budżecie.
Wnioski z posiedzenia komisji:
Radny Jan Kieruj :
– Czy wiadomo coś więcej w sprawie klęski suszy?
– W Dziembowie mieszkańcy proszą o rozwiązanie problemu szybko jeżdżących
pojazdów jednośladowych.
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Radny Henryk Kalka – Usunąć chwasty na chodniku przy ul. Równopolskiej w Kaczorach
(w obrębie osiedla Leśnego).
Radna A. Wienke:
– Załatać dziury na drodze gminnej w Prawomyślu – głównie na odcinku od posesji
pana Kina do zakrętu koło pana Grzybka.
– Wyremontować przystanki autobusowe na terenie naszej gminy (pomalować i
wstawić szyby).
– Kiedy zostanie dokończony chodnik na ul. Dworcowej w Kaczorach (droga
powiatowa)?
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu Jarosław
Goldberg:
W dniu 25.08.08 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu odbyła
jedno wspólne posiedzenie wraz z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematem
posiedzenia było omówienie spraw dotyczących dzisiejszej sesji. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki zaopiniowano pozytywnie, podobnie jak
zmiany w budżecie gminy oraz Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych. Pozytywnie
zaopiniowano także prośbę Koła Łowieckiego „Kaczor” dotyczącą udzielenia pomocy
finansowej na zakup zajęcy w celu ich zasiedlenia. W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory podobnie, jak poprzednie Komisje nie
uwzględniono uwag, o których mówiła przewodnicząca KRiOŚ. W związku z prośbą Starosty
Strzeleckiego zaproponowaliśmy kwotę 5 tys. zł na pomoc dla ofiar trąby powietrznej.
Wnioski z posiedzenia komisji:
Radna Joanna Stachowiak – Rozważyć możliwość zrobienia parkingu na placu za sklepem
Pani Meli na ul. Sosnowej w Kaczorach (na w/w placu stoi transformator).
Wójt – mgr Brunon Wolski:
W ostatnim okresie zajmowałem się realizacją inwestycji głównie drogowych.
Większość zaplanowanych inwestycji została wykonana tj. droga w Dziembowie,
w Morzewie przy szkole i na ul. Kościelnej, w Rzadkowie (droga koło sołtysa). Ponadto
w najbliższym czasie ruszą nowe inwestycje:
- kanalizacja Krzewiny Dolnej,
- budowa drogi w Morzewie tzw. „bruk” oraz ulica równoległa do ul. Kościelnej,
- rozbudowa sali gimnastycznej w Dziembowie. – Przetarg na w/w inwestycję został
rozstrzygnięty po konsultacji ze specjalistami w zakresie zamówień publicznych.
Niestety po rozstrzygnięciu jeden z oferentów złożył skargę do Prezesa Zamówień
Publicznych. W/w skarga została uwzględniona na niekorzyść gminy. W wyniku
zaistniałej sytuacji ponownie rozpatrzymy oferty i niebawem dojdzie do podpisania
umowy.
Niestety nie udało się uzyskać środków zewnętrznych z Unii Europejskiej na inwestycje
drogowe. Na 170 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
pozytywnie rozpatrzonych zostało tylko 16. Wnioski składały zarówno gminy, jak i powiaty.
Na 16 pozytywnie załatwionych wniosków tylko jedna gmina otrzymała środki zewnętrzne,
a resztę pieniędzy (15 wniosków) otrzymały powiaty. Wśród nich był Powiat Pilski, który
otrzymał środki na inwestycję drogi krajowej nr 10 i nr 11 poprzez miejscowości Ruda,
Osiek, Białośliwie, Kaczory, Dziembowo, Dziembówko, Ujście.
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W przyszłym roku rozpoczniemy inwestycje w północnej części gminy. Ponadto po
woli powinniśmy przystąpić do opracowywania koncepcji budowy krytej pływalni
w Kaczorach. Najlepszym miejscem na w/w inwestycję byłby teren na przeciwko szkoły.
W/w teren jest własnością Lasów Państwowych. Prowadziłem rozmowy w w/w sprawie
z nadleśniczym Nadleśnictwa Kaczory, jednak jestem rozczarowany w/w rozmową. Gmina
jest otwarta na wymianę gruntu z Nadleśnictwem Kaczory. Mam nadzieję, że z czasem
dojdziemy do porozumienia w sprawie w/w terenu. Miejsce na przeciwko szkoły byłoby
bardzo korzystne dla lokalizacji pływalni. Proszę nadleśniczego by jeszcze raz przemyślał
w/w sprawę.
W minionym okresie odbyły się Dożynki Gminne. Byliśmy pod wrażeniem
zaangażowania mieszkańców Zelgniewa w organizację dożynek. Dziękuję sołtysowi wsi
Zelgniewo Panu Bogdanowi Pszczółce, radnemu rady Gminy Kaczory Panu Zbigniewowi
Zdanowiczowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach za trud
w przygotowanie w/w uroczystości na tak wysokim poziomie.
Ponadto w Dziembówku odbyła się VII Gala Jeździecka. Podobnie impreza była
zorganizowana na wysokim poziomie. Na w/w uroczystość przybyło wielu mieszkańców
gminy. Składam podziękowanie Panu Jerzemu Cerbie – prezesowi klubu jeździeckiego
„Profil”, sołtysowi wsi Dziembówko Panu Adamowi Karkutowi oraz p. Ryszardowi
Grzelakowi - radnemu Rady Gminy Kaczory za przygotowanie w/w uroczystości.
Pytania i uwagi:
Przewodniczący obrad Stefan Kowal – Na czym polega problem, że Nadleśnictwo Kaczory
nie chce zgodzić się na wymianę terenu pod pływalnię?
Odp. Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory Pan Krzysztof Gromaczkiewicz – W/w teren
jest własnością Lasów Państwowych.
Przewodniczący obrad Stefan Kowal – My zarządzamy i dysponujemy majątkiem
gminnym, jak Pan Nadleśniczy dysponuje i zarządza majątkiem lasów. Budowa pływalni jest
inwestycją użytku publicznego i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia w sprawie
wymiany terenu i lokalizacji pływalni.
Odp. Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory Pan Krzysztof Gromaczkiewicz – W/w parcela
jest mi potrzebna. Będziemy rozmawiać w w/w sprawie.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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Rada Gminy w obecności 11 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XVI/92/2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/ Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kaczory.
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Pan S. Kowal:
Podstawą do sporządzenia planu jest uchwała Nr XI/53/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia
28 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory.
Rada Gminy Kaczory podjęła w dniu 20 października 2006 r. uchwałę nr XXXIV/199/2006
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory. Uchwała
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 192, poz.
4501 z dnia 11 grudnia 2006 r.
W/w uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Wielkopolskiego (szczegóły zostały
omówione na posiedzeniach Komisji).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpatrzeniu w dniu 22 kwietnia 2008 r.
sprawy ze skargi Wojewody Wielkopolskiego stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały
(Sygn. akt II S.A./Po 605/07).
Zgodnie z uzasadnieniem Wyroku w/w Sądu przeprowadzono ponownie procedurę
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory tzn. od wyłożenia projektu
planu do publicznego wglądu.
Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Pana Mieczysława Karpińskiego –
projektanta planu, który omówił szczegółowo i przedstawił graficznie na mapie plan
przestrzennego zagospodarowania wsi Kaczory.
Zostałem poproszony do współpracy w przeprowadzeniu procedury wyłożenia planu do
publicznego wglądu, w zakresie rozpatrzenia uwag do planu oraz ewentualnego
wprowadzenia ich do planu. W okresie dwóch tygodni od wyłożenia planu do wglądu
wpłynęło kilka uwag. W większości dotyczyły one wprowadzenia możliwości zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, ustalenia warunków zabudowy i wydzielenia działek pod
zabudowę. Większość z nich została rozpatrzona pozytywnie i wniesiona w formie korekt do
planu. Po długiej debacie dwie uwagi zostały załatwione negatywnie, tj.:
Ø Uwagi wniesione przez Panią Annę Maes zam. w Pile w części dotyczącej
wprowadzenia zapisu umożliwiającego prawo do budowy nowych obiektów
o charakterze pensjonatowo-noclegowym o skali do 2-ch kondygnacji w liniach
zabudowy określonych odrębnymi przepisami.
Wniosek rozpatrzono negatywnie ze względu na ponowienie postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko oraz ponowienia uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Pani A. Maes wnioskowała także o poszerzenie linii
zabudowy dla rozbudowy istniejącego dawnego budynku straży granicznej, co zostało
uwzględnione w planie.
Ø Uwaga wniesiona przez Pana Macieja Zenela zam. w Kaczorach dotycząca
wprowadzenia zapisu umożliwiającego realizację stacji paliw na działce nr 665.
Wniosek nie uwzględniono z powodu konieczności przeprowadzenia powtórnych
uzgodnień oraz opracowania ponownie prognozy oddziaływania na środowisko oraz
ponowienia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
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Decyzje w sprawie w/w uwag zostaną przegłosowane na dzisiejszej sesji w formie
załączników do uchwały.
Plan nie powstaje tylko w mojej głowie. Jest wypadkową wielu osób i instytucji, które
wypowiadają się na temat jego rozstrzygnięć. Warto podkreślić, że w trakcie dyskusji
publicznej nad planem przyszły tylko 2 osoby. Nie było, zatem żadnego zainteresowania
społeczności lokalnej planem, który jest bardzo ważnym dokumentem.
Plan składa się z tekstu oraz rysunków. Rozstrzyga wiele zagadnień dotyczących miedzy
innymi ochrony środowiska, ochrony przyrody, konserwatorskiej, zabytków. Ustala m.in.
zasady zabudowy, gabaryty obiektów, sieć infrastruktury, sieć komunikacyjną, formę
kształtów zabudowy, lokalizację i wskazanie terenów pod nową zabudowę itp.
Pytania i uwagi:
Radny Kazimierz Załachowski – Czy mógłby Pan potwierdzić, że uchwała nie zamyka
możliwości modernizacji starych budynków mieszkaniowych?
Odp. Pan M. Karpiński – Obecnie prawo budowlane nie przewiduje terminu modernizacja.
W tej chwili mowa jest o budowie, w ramach, której może być rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa. Przytoczył słowa paragrafu 14 ust. 2,3 cytowanej uchwały mówiącego
o przebudowie i rozbudowie.
Przewodniczący obrad poinformował, że załączniki nr 1-4 stanowią mapy (nie podlegają
odrębnemu głosowaniu).
Poprosił o przegłosowanie załączników nr 5-7 do w/w uchwały:
a) Pan Ryszard Golla – w zastępstwie wiceprzewodniczącego odczytał treść
załącznika nr 5 do w/w uchwały tzn. stwierdzenie zgodności miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym stwierdziła jednogłośnie zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
b) Pan Ryszard Golla – w zastępstwie wiceprzewodniczącego odczytał treść
załącznika nr 6 do w/w uchwały tzn. rozstrzygnięcia dotyczące sposobu
rozpatrzenia listy nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do planu.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w rozstrzygnięcie zgodnie
z treścią załącznika nr 6 do w/w uchwały.
c) Pan Ryszard Golla – w zastępstwie wiceprzewodniczącego odczytał treść
załącznika nr 7 do w/w uchwały tzn. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
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należą do zadań własnych gminy oraz zasadach finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w rozstrzygnięcie zgodnie
z treścią załącznika nr 7 do w/w uchwały.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach
Komisji w § 75 przedmiotowej uchwały wpisano stawkę procentową służącą naliczeniu
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów wyznaczonych w planie:
1) pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi – 20 %,
2) dla wszystkich pozostałych terenów - 30 %.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w stawki procentowe służące
naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów wyznaczonych w planie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/93/2008
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/ Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Jeziorki – część południowa.
Pana Mieczysław Karpiński – projektant planu:
Na obszarze objętym planem (przedstawił na mapie obszar objęty planem) występują ruiny
budynków, ogrodzeń oraz dziko rosnące drzewa, krzewy i chaszcze - efekt funkcjonowania
w przeszłości zespołu ferm hodowli lisów (było ich ponad 70). Cały ten obszar uznaje się za
wysoce zdegradowany i tym samym wymagający szeregu działań ustalonych w planie.
Prawdopodobnie zdegradowana jest także gleba. Po uporządkowaniu negatywnych zmian,
rekultywacji terenu, obszar może być bardzo atrakcyjny. Głównym celem planu było
usunięcie w/w negatywnych zmian i wyznaczenie nowych terenó w pod zabudowę.
W planie określono tereny wyłączone z zabudowy (tereny leśne) oraz tereny objęte ochroną.
Obszar nie jest objęty obszarem chronionego krajobrazu doliny Noteci. Plan realizuje
potrzebę zapewnienia nowych terenów rozwojowych, przede wszystkim pod funkcje
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a także tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług handlu oraz tereny zabudowy zagrodowej, zgodnie
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kaczory - wraz z zasadami obsługi tych terenów w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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Przewodniczący obrad poinformował, że załącznik nr 1stanowi mapa (nie podlega odrębnemu
głosowaniu).
Poprosił o przegłosowanie załączników nr 2-3 do w/w uchwały:

a) Pan Ryszard Golla – w zastępstwie wiceprzewodniczącego odczytał treść załącznika
nr 2 do w/w uchwały tzn. stwierdzenie zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – część południowa z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym stwierdziła jednogłośnie zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – część południowa z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.

b) Pan Ryszard Golla – w zastępstwie wiceprzewodniczącego odczytał treść załącznika
nr 3 do w/w uchwały tzn. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w rozstrzygnięcie zgodnie
z treścią załącznika nr 3 do w/w uchwały.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach
Komisji w § 22 przedmiotowej uchwały wpisano stawkę procentową służącą naliczeniu
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie
w wysokości 30 %.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w stawkę procentową służącą
naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów wyznaczonych w planie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – część południowa.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XVI/94/2008
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki – część
południowa (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
W tym momencie na sale obrad przybył radny Edward Górka. Aktualna ilość radnych
biorących udział w posiedzeniu – 12.
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ad. pkt 6a/
Przewodniczący obrad przedstawił apel Starosty Strzeleckiego o pomoc dla ofiar trąby
powietrznej (apel stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Pan Ryszard Golla w zastępstwie wiceprzewodniczącego przedstawił projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XVI/95/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego
(uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6b/
Pan Ryszard Golla w zastępstwie wiceprzewodniczącego przedstawił projekt uchwały
w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kaczory do składu osobowego Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Pile.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XVI/96/2008 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kaczory do składu osobowego
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 7/
Przewodniczący obrad udzielił głosu dyrektorom placówek oświatowych.
Informacje nt. pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 (ciąg dalszy)
przedstawili:
a) Dyrektorzy przedszkoli:
Pani Szarek Jolanta – Kaczory, Pani Martenka Anna – Morzewo, Pani Nowak Regina –
Dziembowo, Pani Misiora Wioletta – Dziembówko, Pan Stypuła Ryszard – Rzadkowo, Pani
Łyżwa Jadwiga – Śmiłowo, Pani Malińska Marzenna – Zelgniewo przedstawili szczegółowo
sprawozdania, informacje nt. działalności przedszkoli w minionym roku szkolnym
(informacje stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 8/ Zapytania i wolne wnioski.
Radna Joanna Stachowiak:
- Kiedy i gdzie zostaną podane do publicznej wiadomości oświadczenia majątkowe za
2007 rok ?
- Gdzie umieszczone są informacje nt. rozstrzygnięć przetargów organizowanych
przez gminę?

9

-

Stwierdziła, że pomimo wielu obietnic i przesuwania terminów (ogłaszanych przez
Pana Przemysława Andryszaka – prezesa zakładów „Farmutil H.S.”), że do końca
lipca 2008 r. problem odoru zniknie, w Kaczorach w sierpniu nadal śmierdziało.

pkt 9/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski:
Wójt ustosunkował się do sprawozdań przedstawianych przez dyrektorów
poszczególnych placówek oświatowych:
Gmina jest organem prowadzącym w stosunku do szkół i przedszkoli. Jesteśmy bardzo
zainteresowani tym, co się dzieje w w/w instytucjach i każdego roku zapraszamy dyrektorów
szkół, przedszkoli by przedstawili sprawozdania ze swej działalności. Myślę, że warto było
by zorganizować sesję wyjazdową i zobaczyć placówki oświatowe w naszej gminie.
Dziękuję dyrektorom szkół oraz przedszkoli za zaangażowanie, poświecenie i trud wniesiony
w utrzymanie swych placówek oświatowych. Dziękuję także Pani Zdzisławie Kępczyńskiej
Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz
nauczycielom za osiągnięcia i pracę w roku szkolnym 2007/2008. Ponadto życzę
nauczycielom wielu efektów w nowym roku szkolnym i zadowolenia z pracy rodziców
oraz dzieci.
Wójt ustosunkował się do wniosków zgłoszonych na posiedzeniach komisji:
ad. wniosków radnej A. Wienke:
- Dziury na drodze w Prawomyślu zostaną załatane w najbliższym czasie.
- W sprawie utrzymania porządku na przystankach autobusowych w gminie już
apelowałem do sołtysów. Niestety nie wszyscy sołtysi jeszcze to uczynili. Zatem
jeszcze raz proszę o zorganizowanie porządku na przystankach.
- Chodnik na ul. Dworcowej z jednej strony ulicy miał być zrobiony przez powiat we
własnym zakresie, a z drugiej strony ulicy miał być wykonany wspólnie z gminą.
Mam nadzieję, że tak jak nam obiecano będzie to wykonane w najbliższym czasie.
ad. wniosku radnego H. Kalki:
- W/w
chwasty
rosną
na
nieużywanych
chodnikach.
Rozmawiałem
z odpowiedzialnymi osobami za w/w teren jednak bez skutku. Gmina raz już
pryskała chwasty na w/w chodniku tzw. randapem i będzie musiała popryskać
ponownie.
ad. wniosków radnego J. Kieruja:
– Wnioski w sprawie suszy zostały przesłane do Poznania i czekamy na dalsze decyzje.
Myślę, że w najbliższym czasie będzie jakiś odzew w ich sprawie.
– Motocykle jednośladowe stanowią plagę w całej gminie. Są zagrożeniem nie tylko dla
kierowców, ale przede wszystkim dla spacerujących. Myślę, że Policja przeprowadzi
tzw. „akcję” w w/w sprawie.
ad. wniosku radnej J. Stachowiak:
- W/w teren jest w tej chwili wolny. Trzeba przemyśleć, w jaki sposób go
zagospodarować. Być może, jeśli zgłosi się chętny w/w teren wydzierżawimy.
Wójt ustosunkował się do wniosków zgłoszonych na dzisiejszej sesji:
ad. wniosków radnej J. Stachowiak:
- Oświadczenia majątkowe powinny być opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej, tak jak dotychczas. Sprawdzimy w/w sprawę i wyjaśnimy.
- Podobnie rozstrzygnięcia przetargów są umieszczane na w/w stronie internetowej.
Nie zostały jeszcze opublikowane tylko nierozstrzygnięte przetargi.
- Uważam, że problemu odoru w naszej gminie już nie ma.
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ad. pkt 10/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 14 00 XVI sesję Rady Gminy Kaczory.

Przewodniczy ł:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska

Pr zewodniczący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Stefan Kowal
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