P R O T O K Ó Ł nr 21/2009
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 17 kwietnia 2009 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
6) Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kaczorach, dyrektorzy szkół podstawowych
i przedszkoli – wg listy obecności.
7) Sołtysi – wg listy obecności.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej pierwszej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził
Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz.
12oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał – listy obecności radnych oraz pozostałych osób stanowią załączniki nr 1-3 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 20/2009 z sesji z dnia 23 marca 2009
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.
Po zakończeniu sesji, radna Joanna Stachowiak poinformowała, że ma uwagi do treści
protokołu. Zostaną one rozpatrzone na kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek XXI 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zelgniewo – rejon drogi do Piły.
5. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Kaczorach nt. bezpieczeństwa
publicznego na terenie gminy Kaczory.
6. Informacja Zarządu Gminnego OSP nt. pracy jednostek straży pożarnej gm. Kaczory.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kaczorach.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. 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.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku XXI sesji.

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

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Kalka:
Ø Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Rewizyjną odbyła jedno
wspólne posiedzenie, podczas którego omawiano tematy dotyczące dzisiejszej sesji
oraz inwestycje ekologiczne, sprawy bieżące, aktualne problemy w Zakładzie Rolno –
Przemysłowym „Farmutil HS”. Komisje cyklicznie spotykają się z przedstawicielami
w/w zakładu. Na spotkaniu obecny był Prezes ZRP Farmutil HS S.A. Pan Przemysław
Andryszak.
Ø Od pewnego czasu nie słychać sygnałów mieszkańców o zatrutym powietrzu,
o odorach. W/w problem został rozwiązany. Zdarzają się rzadkie przypadki, że czuć
odory. Jednak wynika to z chwilowego unieruchomienia urządzenia
(termooksydatora) na skutek np. awarii. W przypadku awarii odory nie są jednak tak
intensywne, ponieważ przechodzą przez starą metodę unieszkodliwiania
nieprzyjemnych zapachów.
Ø W Zakładach Rolno – Przemysłowych „Farmutil HS” obecnie realizowany jest
program inwestycyjny zapoczątkowany przez właściciela. W najbliższej przyszłości
planuje się budowę biogazowni. W/w inwestycja będzie miała charakter
proekologiczny. Ponadto, zakład produkuje nawóz stanowiący mieszankę mączki
mięsno-kostnej z solą potasową oraz wapniem. Nawóz ma charakter organiczno
mineralny i jego stosowanie nie jest obwarowane rygorystycznymi przepisami jak
w przypadku stosowania samej mączki kostnej.
Ø Na posiedzeniu Komisji omawiano ponownie uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo. W/w uchwała została anulowana na
ostatniej sesji, ponieważ plan opiniował członek Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej, który powinien wyłączyć się z głosowania nad opinią, gdyż
opracowywał prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W wyniku ponownej oceny dokumentacji
planistycznej stwierdzono, że zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do
prawidłowości w zakresie wydania opinii o projekcie planu i postanowiono najpierw
w/w uchwałę anulować, a później podjąć ją ponownie na sesji Rady Gminy Kaczory.
Ø Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski
Gimnazjum Publicznego w Kaczorach zwrócili się do Rady Gminy w Kaczorach
z prośbą o nadanie gimnazjum imienia Jana Pawła II. Wszyscy radni pozytywnie
przyjęli w/w projekt uchwały. Radny H. Kalka powiedział: ”Imię Jan Paweł II
zobowiązuje i narzuca pewne obowiązki”.
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Ø Bardzo się cieszę, że na dzisiejszej sesji zostanie przedstawione sprawozdanie
Kierownika Posterunku Policji w Kaczorach nt. bezpieczeństwa publicznego na
terenie gminy Kaczory oraz informacja Zarządu Gminnego OSP nt. pracy jednostek
straży pożarnej gminy Kaczory.
Wnioski z Komisji:
Radni wnioskują do Komendanta Posterunku Policji w Kaczorach by zwrócił szczególną
uwagę na szybko jeżdżących motocyklistów w gminie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu - Kazimierz Załachowski:
Ø W ostatnim okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie KZOKiS wraz z Komisją
Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu, podczas którego omawiano
materiały dotyczące porządku XXI sesji. Komisje uznały, iż nieuniknione jest
ponowne rozpatrzenie sprawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zelgniewo. Nie dyskutowano w sprawie sprawozdania Kierownika Posterunku
Policji w Kaczorach nt. bezpieczeństwa publicznego oraz informacji Zarządu
Gminnego OSP gdyż zostaną szczegółowo omówione na dzisiejszej sesji.
Ø Reprezentowałem Komisję na spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora
Gimnazjum Publicznego w Kaczorach, podczas którego podsumowano zakres
podjętych działań w celu nadania imienia gimnazjum. Wszyscy radni byli zgodni, że
postać Jana Pawła II na patrona jest postacią wyjątkową. Gimnazjum wybierając Jana
Pawła II na patrona przyjmuje na siebie duże zobowiązanie.
Ø Wnioski z Komisji zostały przekazane Wójtowi Gminy.
Wójt Gminy Kaczory – mgr Brunon Wolski:
Ø Sprawy inwestycyjne, które zostały omówione na ostatniej sesji są realizowane
i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Niebawem zakończą się prace przy budowie
dróg i chodników w Dziembówku.
Ø Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargów na pozostałe prace inwestycyjne.
Ponadto cały czas będziemy przyglądać się realizacji budżetu gminy Kaczory.
W związku z kryzysem, o którym tyle się słyszy ze środków masowego przekazu
niektóre gminy obniżają inwestycje w związku ze zmniejszającymi się dochodami.
My na razie będziemy się przyglądać budżetowi.
Ø Do końca kwietnia muszą zostać przygotowane projekty organizacyjne, z których
będzie wynikało jak w 2010 roku będą funkcjonowały poszczególne placówki
oświatowe w naszej gminie.
Ø Od mieszkańców z terenu gminy, wpływa dużo wniosków dotyczących przystąpienia
do zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Myślę, że po woli będziemy
musieli zacząć przystępować do w/w zmian oraz do zmian w studium
Ø Uzgadniamy i przygotowujemy się do wymiany terenu z Nadleśnictwem Kaczory.
Obecnie mamy wycenione niektóre grunty przez biegłych.
Ø Przygotowujemy się do opracowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni
ścieków w Kaczorach. Przygotowania dokumentacji zanim uzyska się pozwolenie na
budowę trwają około 3 lat.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji.
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ad. pkt 4/ Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do Piły.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poinformował, że w/w projekt uchwały został
szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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 Stefan Kowal – przewodniczący odczytał treść załącznika nr 2 do w/w uchwały
tzn. stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Zelgniewo – rejon drogi do Piły 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 Zelgniewo – rejon drogi do Piły z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.

b) Pan Stefan Kowal – przewodniczący odczytał treść załącznika nr 3 do w/w uchwały
tzn. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do Piły, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.
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.

c) Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z ustaleniami dokonanymi na
posiedzeniach Komisji w § 16 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.

d) Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Zelgniewo – rejon drogi do Piły.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXI/131/2009
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi
do Piły (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Pan Piotr Jankowski przedstawił sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji
w Kaczorach nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kaczory (sprawozdanie
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi:
Radny Jan Schur – Podobno wypowiadał się Pan, że chce kłaść szczególny nacisk na
rolników?
Odp. P. Jankowski – To na pewno nie jest cytat z moich ust. Nie zamierzam gnębić
i represjonować w jakiś szczególny sposób rolników.
Radny K. Załachowski – Czy zamierza Pan coś zrobić z problemem tzw. bezpańskich psów?
Odp. P. Jankowski – W w/w zakresie będziemy się skupiać na współpracy z mieszkańcami.
Sami nie jesteśmy w stanie ustalić właściciela danego psa. Będziemy karać właścicieli.
W przypadku nie ustalenia właściciela, koszty wywozu bezpańskiego psa ponosi gmina.
Radna Aleksandra Wienke – Chciałabym zwrócić Policji szczególną uwagę na rowerzystów
po zmroku. Rzadko na naszych drogach spotkać można rowerzystów w kamizelkach
odblaskowych.
Odp. P. Jankowski – Zwrócimy uwagę na w/w problem. Będziemy pouczać mieszkańców np.
podczas zebrań wiejskich.
Radny H. Kalka – Ze sprawozdania wynika, że nie stwierdzono przestępstw związanych
z narkotykami. Myślę, że problem narkomanii istnieje w gminie.
Odp. P. Jankowski – Ma Pan rację, że jeśli problemu nie odnotowano to nie oznacza, że
problem nie istnieje. Będziemy się przyglądali i starali się eliminować w/w problem.
Radny Edward Górka – Ilu funkcjonariuszy czynnych Pan posiada? Czy istnieje możliwość
przygotowania informacji, który policjant, w jakich godzinach jest dostępny by mieszkańcy
gminy nie musieli dzwonić do Piły w nagłych sytuacjach?
Odp. P. Jankowski – Nie ma możliwości i nigdy nie będzie przedstawienia do publicznej
wiadomości grafiku pracy funkcjonariuszy. Poza mną pracuje 4 funkcjonariuszy. Nasz
posterunek nie pełni służby dyżurnej. Nie mamy policjanta dyżurnego. Jeśli na posterunku
nikt nie odbiera telefonu po godz. 1600 to nie oznacza, że nie ma policjanta na służbie,
ponieważ policjanci są w terenie. W w/w sytuacji należy dzwonić do Piły. Rada Gminy może
zakupić policjantom telefony komórkowe i wówczas w/w problem zostanie rozwiązany.
Radna Hanna Okupniak – Czyli w dni wolne od pracy np. w niedzielę powinno się dzwonić
na nr 997.
Odp. P. Jankowski – Tak najpewniejszy jest nr 997 jednak można także dzwonić pod nr 112.
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
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Po przerwie.

Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłego w tym momencie na obrady sesji Księdza
Proboszcza Parafii Kaczory Hieronima Krawczyńskiego oraz delegację nauczycieli
z Gimnazjum Publicznego w Kaczorach.

ad. pkt 6/
Pan Florian Kledzik – Komendant Gminny OSP Kaczory rozdał zgromadzonym protokół
z inspekcji gotowości operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach
a następnie szczegółowo przedstawił informację nt. działalności jednostek OSP w gminie
Kaczory za 2008 r. w formie prezentacji multimedialnej (protokół oraz prezentacja stanowią
załączniki nr 6 i 7 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

ad. pkt 7/
Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum
w Kaczorach, Przewodniczący Rady udzielił głosu:
q Pani Grażynie Miler Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kaczorach, która
szczegółowo przedstawiła harmonogram i przebieg realizowanych działań celem
nadania szkole imienia – prezentacja multimedialna,
q Pani Paulinie Wypych Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, która przybliżyła
sylwetkę Jana Pawła II,
q Ks. Proboszczowi Hieronimowi Krawczyńskiemu oraz nauczycielom Gimnazjum
Publicznego w Kaczorach tj.:
Ø Pani Małgorzacie Grzesiuk
Ø Pani Iwonie Wieczorek – Onyśko,
Ø Pani Elizie Biedroń,
Ø Pani Magdalenie Martence,
Ø Pani Jolancie Kryger,
Ø Pani Dorocie Malińskiej.
W/w osoby wchodziły w skład zespołu ds. przeprowadzenia działań na rzecz wyboru patrona.
Omówiły szczegółowo zasady, kryteria, przebieg wyboru kandydata na patrona oraz zakres
poszczególnych działań, które koordynowały.
W/w prezentacje stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Na zakończenie prezentacji Pani Grażyna Miler odczytała wniosek Dyrektora, Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Publicznego
w Kaczorach skierowany do Rady Gminy w Kaczorach o nadanie gimnazjum imienia Jana
Pawła II (wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Oklaski.
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Przewodniczący Rady podziękował za prezentację oraz trud pracy wniesiony
w dotychczasowe działania, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania
imienia Gimnazjum w Kaczorach.

Pytania i uwagi:
Radny K. Załachowski – „Po takiej prezentacji i tylu wysiłkach związanych z nadaniem
imienia patrona szkoły, z prawdziwą radością będę głosował za nadaniem szkole imienia”.
Radny H. Kalka – Wyraził wdzięczność i podziękowanie za wkład w przygotowanie działań
celem nadania szkole imienia.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXI/132/2009 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kaczorach (uchwała stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Pani G. Miler wraz z Ks. H. Krawczyńskim podziękowali Radzie Gminy w Kaczorach za
podjęcie w/w uchwały.
Oklaski.

ad. pkt 8, 9, 10/
W związku z podniosłą atmosferą zgromadzonych na sesji, Pan Stefan Kowal –
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory zakończył o godz. 1515 XXI sesję Rady Gminy
Kaczory.
Punkt 8 i 9 (zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi) porządku sesji został przeniesiony na
kolejne posiedzenie.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Agnieszka Kopydłowska

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Stefan Kowal
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