P R O T O K Ó Ł nr 22/2009
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 22 maja 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.

Radni nieobecni: Jarosław Goldberg.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej drugiej 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 14 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 zamykając obrady XXI sesji w dniu 17 kwietnia
2009 r. nie zauważył, że radna Pani Joanna Stachowiak zgłasza chęć zabrania głosu. Za
zaistniałe przeoczenie z jego strony przeprosił. Poinformował, że Pani Joanna Stachowiak
złożyła wniosek do Rady Gminy, w którym napisała, że nie mogła zabrać głosu w sprawie
nieprawidłowości w protokole z poprzedniej sesji (tj. z XX sesji z dnia 23 marca 2009 r.).
Naprawiając przeoczenie poprosił radną Joannę Stachowiak o zabranie głosu w tej sprawie.
Radna J. Stachowiak – W jednej z moich wypowiedzi podczas XX sesji Rady Gminy
w dniu 23 marca 2009 r. chwaliłam Pana Andrzeja Szymczaka sołtysa wsi Kaczory za pracę
oraz za organizowanie wspaniałych imprez m.in. „Andrzejek” i „Dnia Kobiet”. W protokole
natomiast zostało wpisane zdanie, które można byłoby różnie interpretować oraz wnioskować
z niego, że sołtys podczas w/w uroczystości był nieobecny, co nie jest prawdą.
Radna A. Wienke poprosiła o odczytanie wnioskowanego przez radną J. Stachowiak
zdania z XX sesji.
Inspektor ds. kadr i obsługi rady Agnieszka Kopydłowska odczytała w/w zdanie:
„Chciałam również poinformować pod nieobecność sołtysa Kaczor, że został zorganizowany
przez Radę Sołecką Dzień Kobiet”.
Radna J. Stachowiak wnioskowała o zapisanie w/w zdania w następującym brzmieniu:
„Chciałam również podziękować Panu Andrzejowi Szymczakowi sołtysowi wsi Kaczor za
zorganizowanie „Andrzejek” oraz „Dnia Kobiet”.
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Pytania i uwagi:
Radny H. Kalka – Protokół z przebiegu sesji stanowi formę skrótową. Proponuję zmianę
przegłosować, lecz nie wiem czy chwytanie za słówka ma sens. Jest objawem małostkowości.
Radny Ryszarda Grzelak – Znając pracę sołtysów, wszystkim z nich należą się pochwały za
prowadzoną działalność i organizowane imprezy, lecz na sesji nie wyróżniamy indywidualnie
za to, kto, co zrobił. Sołtysi działają w wioskach i dziękuje się im na zebraniach wiejskich.
Radny Zbigniew Zdanowicz – Dziękuję sołtysowi wsi Zelgniewo Panu Bogdanowi
Pszczółce za zorganizowanie „Dnia Kobiet” w Zelgniewie dla ponad 100 kobiet. „Takiej
imprezy, jaką on zorganizował nie zrobił jeszcze żaden sołtys i się tym nie chwalę”.
Radna A. Wienke – W woli zgody proszę wpisać wniosek zgłoszony przez radną
J. Stachowiak.
W związku z wyczerpaniem dyskusji, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w
zmiany w treści protokołu:
- kto z radnych jest za wpisaniem do protokołu z XX sesji z dnia 23 marca 2009 r.
zdania w brzmieniu zgłoszonym przez radną J. Stachowiak ?
- kto jest przeciwny ?
- kto się wstrzymał ?
Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła protokół z XX sesji z dnia 23 marca 2009 r.
większością głosów („za” – 7 głosów, „przeciwnych” – 1 głos, „wstrzymujących” – 5 głosów)
z w/w zmianą zdania w treści protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z dwudziestej pierwszej sesji z dnia
17 kwietnia 2009 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie
zostaną zgłoszone przez radnych uwagi wobec jego treści to uważał będę, że protokół został
przez Radę przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek XXII 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 2009.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres
10 lat części nieruchomości położonej w Kaczorach.
7. Informacja (działania) lekarza rodzinnego nt. stanu zdrowia mieszkańców gminy
Kaczory.
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 XXII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny Edward Górka – Na zebraniach wiejskich proszono, aby zwrócić się do Starostwa
Powiatowego w Pile o dokończenie rozpoczętych inwestycji na terenie gminy. W związku
z powyższym wnioskuję o dokończenie chodnika w Kaczorach na ul. Dworcowej.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i ochrony Środowiska Aleksandra Wienke:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Rewizyjną odbyła jedno
wspólne posiedzenie, podczas którego omawiano tematy dotyczące dzisiejszej sesji oraz
przedstawiono informację nt. stanu dróg gminnych i dojazdowych do pól.
Na terenie gminy mamy 72 km dróg gminnych tzw. dojazdowych oraz ulic
utwardzonych. Każdego roku na wiosnę drogi dojazdowe są odnawiane. Jeździ po nich tzw.
równiarka, która wygładza dziury i inne nierówności powstałe po jesieni oraz zimie. W 2009
r. w/w równiarka już przejechała po wszystkich drogach gminnych. Początkowo prace
musiały zostać przerwane z powodu suszy. W 2009 r. całkowicie odnowiono drogę do pól
w Rzadkowie przy polu państwa Śliwińskich. Pozostała jeszcze do zrobienia droga do
hydroforni w Rzadkowie, gdyż nowy właściciel uniemożliwia dojazd przez teren
gospodarstwa.
W sprawie dróg gminnych radni wnioskowali o wyrównanie drogi z Dziembówka do
Byszek (teren planowanej obwodnicy przez powiat) oraz wycięcie zakrzaczeń w Dziembowie
na drodze w kierunku do państwa Pietrzaków. Rosnące tam akacje uniemożliwiają
widoczność. Radni uznali, że drogi gminne są w dobrym stanie. Większość z nich jest
przejezdna samochodem osobowym. Nie wnieśli uchybień do pielęgnacji oraz utrzymania
stanu dróg gminnych.
Projekty uchwał dzisiejszej sesji zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach
Komisji. Komisje nie wniosły uwag i zastrzeżeń do w/w projektów.
Wnioski z Komisji: Radny Jan Kieruj – Rozpocząć wykaszanie poboczy i skrzyżowań wśród
dróg gminnych oraz powiatowych.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu - Kazimierz Załachowski:
W ostatnim okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie KZOKiS wraz z Komisją
Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu, podczas którego omawiano materiały
dotyczące porządku XXII sesji. Po szczegółowym przedstawieniu zmian w budżecie przez
panią skarbnik, komisje przyjęły projekt bez uwag. Pozytywnie zaakceptowano także zakup
próżniowego systemu pobierania krwi do badań dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Ponadto jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie wydzierżawienia części działki
w Kaczorach pod stację telefonii komórkowej. Na posiedzeniu komisji nie rozmawiano nt.
stanu zdrowia mieszkańców gminy. Wnioski z Komisji zostały przekazane Wójtowi Gminy.
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Wójt Gminy Kaczory – mgr Brunon Wolski:
Ø Zakres działania Urzędu Gminy, który przedstawiałem na ostatniej sesji nadal
przebiega niezmiennie.
Ø Dziękuję wszystkim sołtysom za stworzenie przyjaznej atmosfery na zebraniach
wiejskich. Zebrania wiejskie w 2009 r. odbyły się na przełomie kwietnia i maja.
Dotychczas odbywały się w lutym i marcu. Podejrzewam, że z uwagi na zmianę w/w
okresu, frekwencja była nieco niższa niż w stosunku do lat wcześniejszych.
Kształtowała się ona następująco: Krzewina (12%), Dziembowo (ponad 10%),
Dziembówko (ponad 10%), Rzadkowo (ponad 10%), Morzewo (około 7%), Śmiłowo
(około 3%), Kaczory (1,5%), Prawomyśl-Byszewice (10%), Zelgniewo (ponad 10%),
Brodna (ponad 15%), Równopole (8%), Jeziorki (ponad 10%).
Ø Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy zgłaszali najwięcej uwag dotyczących dróg
powiatowych. Wszystkie zostały przesłane do Starosty Pilskiego z prośbą o ich
pozytywne rozpatrzenie. Ponadto o podjętych w ich kierunku działaniach prosiłem
poinformować sołtysów wsi. Wnioski dotyczące pracy Urzędu Gminy lub jednostek
organizacyjnych zostały załatwione od razu lub są w trakcie załatwiania.
Ø Sprawy inwestycyjne na terenie naszej gminy przebiegają prawidłowo. Zakończono
budowę drogi w Dziembówku. Po zakończeniu budowy drogi w Śmiłowie jeszcze
w 2009 r. będą budowane drogi w Zelgniewie przy blokach. Ponadto w Dziembowie
wzdłuż nowo wybudowanej sali będzie zrobiony parking oraz chodnik. Informuję, że
nie ma zagrożenia zakończenia terminu wykonania inwestycji budowy sali
gimnastycznej w Dziembowie. Ponadto dokończono remont WDK w Brodnej. Obiekt
wygląda bardzo ładnie. Na wykończeniu jest także sala WDK w Rzadkowie. W 2009
r. chcemy także zrobić remont kuchni w WDK w Dziembowie oraz remont w WDK
w Prawomyślu.
Ø Brałem udział w konferencji naukowej z okazji „Roku Astronomii” w Gimnazjum
Publicznym w Kaczorach. W/w spotkanie było przygotowane na bardzo wysokim
poziomie. Warto powielać, dawać za przykład współpracę nauczycieli i uczniów w/w
gimnazjum oraz pozostałych placówek oświatowych w naszej gminie. Informuję
także, że Szkoła Podstawowa w Śmiłowie reprezentowała naszą gminę w Pilskim
Domu Kultury. Przedstawiony przez uczniów teatrzyk zajął I miejsce. Myślę, że
młodzież zaprezentuje nam go przed jedną z kolejnych sesji.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXII/133/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu).
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ad. pkt 5/
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXII/134/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu (uchwała
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej
w Kaczorach.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXII/135/2009 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat
części nieruchomości położonej w Kaczorach (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.

ad. pkt 7/
Pani Jadwiga Wojnicka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach przedstawiła
informację nt. realizowanych programów profilaktycznych w gminie Kaczory w latach 2007
2008 (informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Pani Wiesława Krotoszyńska – Kierownik Przychodni Lekarskiej w Kaczorach, Lekarz
Rodzinny przedstawiła informację nt. stanu zdrowia mieszkańców gminy Kaczory:
W 2009 r. minęło 10-lecie istnienia Przychodni Lekarskiej w Kaczorach, którą
prowadzę. Przychodnia jest tworem organizacyjnym w postaci niepublicznego zakładu opieki
zdrowotnej. Zajmujemy się głównie podstawową opieką zdrowotną. Jednak prowadzimy
także działalność specjalistyczną, co nas wyróżnia spośród innych placówek lekarza
rodzinnego.
Obecnie w przychodni pracuje 3 lekarzy. W celu zwiększenia dostępności pacjentów
do lekarza rodzinnego oraz efektywności pracy pojedynczych lekarzy, we wrześniu 2008 r.
zatrudniliśmy dodatkowego lekarza. W naszym zespole są także pielęgniarki środowiskowe
w ilości 2,5 etatu. Poza tym w ramach działu podstawowego pracuje gabinet zabiegowy oraz
laboratorium. Do podstawowej opieki zdrowotnej nie należy opieka położnej tj. opieka dzieci
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w wieku od 0-6 tygodnia życia. Nie są naszymi pracownikami także panie stomatolog
przyjmujące w przychodni oraz pani higienistka szkolna. Podkreślam, że ewentualne uwagi,
problemy oraz skargi w stosunku do w/w osób nie należy do nas kierować. W przychodni
wykonujemy ponadto szczepienia oraz bilanse uczniów. W/w zadania są już częścią
profilaktyczną opieki zdrowotnej, którą świadczymy w ośrodku.
Praca w ośrodku jest ściśle związana i podyktowana warunkami, jaki stwarza nam
Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ określa, co nam wolno, a do czego nie jesteśmy
zobligowani. Ponadto ściśle kontroluje wydatki na wykonywane badania laboratoryjne.
Rocznie wydajemy około 30% ogólnego budżetu na w/w badania. Każdy mieszkaniec zanim
zgłosi ewentualne uwagi i pretensje powinien zapoznać się z zakresem wykonywanych badań,
który mieści się w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i jest jawny. Pretensje
mieszkańców dotyczą głównie współdziałania między jednostkami tj. między podstawową
opieką zdrowotną a działalnością specjalistyczną. Dzięki właściwej organizacji oraz
współpracy pielęgniarek staramy się wszystkie osoby obsłużyć w odpowiednim czasie.
W 2008 r. liczba przyjęć w ośrodku wynosiła 27 tys. osób. W latach wcześniejszych
osiągaliśmy liczbę 17 tys. czyli nastąpił wzrost o 10 tys. osób w przeciągu ostatnich 10 lat
w skali roku. Wpływ na w/w sytuację ma na pewno zwiększona dostępność oraz wydłużony
czas pracy lekarzy rodzinnych. Ponadto w/w wzrost świadczy o kształcie, jaki przyjęła
podstawowa opieka zdrowotna i zakresie działań, jakie zrzucono na lekarza rodzinnego.
Okazuje się, że około 80% działań w ogóle w służbie zdrowia zależy od lekarzy rodzinnych.
To wszystko przedkłada się na w/w liczby. Myślę, że w/w wzrost nie świadczy o tym, że
jesteśmy bardziej chorzy, lecz o tym, że częściej korzystamy ze służby zdrowia. Wśród liczby
zachorowań dominują: choroby układu krążenia (60%), następnie kolejno schorzenia układu
kostno- stawowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, urazy, cukrzyca, choroby
tarczycy oraz choroby infekcyjne. Większość w/w chorób stanowią choroby przewlekłe.
W przychodni mamy zarejestrowanych dużo osób w starszym wieku. Wiek powyżej 65 roku
życia nie jest zjawiskiem dziwnym ani nowym. W ciągu mojej całej pracy wydłużyła się
średnia przeżycia w Polsce o 15 lat. Oznacza to, że społeczeństwo polskie jest bardziej
świadome w zakresie spraw medycznych, profilaktycznych i korzysta z podstawowej opieki
zdrowotnej. Działalność specjalistyczna i dostępność do niej stanowi w kraju poważny
problem.
W zakresie działalności specjalistycznej prowadzimy rehabilitację oraz poradnię „k”.
Te działy są prowadzone pod dyktando NFZ. Usługi są limitowane oddzielnymi kontraktami.
Przydzielane są punkty, które rozliczamy. Uważam, że gabinet rehabilitacji mógłby być dużo
bardziej wykorzystany poprzez zwiększenie ilości personelu o jedną dodatkową osobę.
Przyczyniło by się to do zwiększenia kontraktu czyli przyznania większej ilości punktów
i zwiększenia ilości wykonywanych zabiegów. Niestety w tym zakresie nie uzyskujemy
korzystnego kontraktu z NFZ. Wynika to z ograniczenia dostępności do tego typu zabiegów
przez NFZ oraz z ich budżetu.
Podobne problemy mamy w przypadku poradni ginekologicznej „K”. W pobliżu
naszej gminy funkcjonuje następująca ilość gabinetów poradni „K” o tym samym charakterze
jak nasz: Piła - 8 gabinetów, Chodzież – 2 gabinety, Budzyń – 1, Wyrzysk – 1. Poradnia
w Kaczorach obsługuje około 12 tys. kobiet, także z gmin sąsiednich np. Miasteczko
Krajeńskie, Wysoka, Białośliwie. Na jeden gabinet w Pile przypada tylko 4 tys. kobiet.
Pomimo mniejszej ilości przyjmowanych kobiet, Piła ma prawie taką samą ilość
przyznawanych punktów przez NFZ jak Kaczory. Nasza poradnia ma o 2,5 raza ni ższy
kontrakt do wykorzystania niż przeciętny gabinet w Pile. Uważam, że poradnie w rejonach
wiejskich są bardzo pokrzywdzone. Nie powinna tak wyglądać opieka nad kobietami na wsi.
W w/w sprawie oczekuję wsparcia od Rady Gminy Kaczory. Proszę o sformułowanie
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wniosku (pisma), który pozwoliłby zwiększyć ilość punktów dla „poradni K” w Kaczorach.
Niejednokrotnie pisaliśmy pisma w w/w sprawie do NFZ niestety bezskutecznie.
Dziękuję za prowadzenie działalności profilaktycznej przez gminę. Proszę jednak o określanie
metodyki przeprowadzanych przez państwa badań. W przychodni także realizujemy
programy profilaktyczne. Częściowo pokrywają się one z państwa działaniami. Robimy
cytologię dla kobiet, mammografię, określenie ryzyka zawału i udaru mózgu oraz program
chorób układu oddechowego.
Pytania i uwagi:
Pan Stanisław Mizerkiewicz – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kaczorach: Czy byłaby możliwość, aby raz lub dwa razy
w miesiącu przyjmował specjalista – ortopeda. Do specjalisty czeka się bardzo długo.
Odp. Pani W. Krotoszyńska – Nie ma takiej możliwości organizacyjnej, a ponadto nasz
budżet jest ograniczony. Świat specjalistów jest oddzielnym światem, który nie chce
współpracować z lekarzami rodzinnymi. Jednorazowa wizyta u specjalisty nic nie daje.
W medycynie liczy cię ciągłość opieki.
Radna J. Stachowiak – Czy dysponuje Pani danymi nt. chorób nowotworowych? Niestety
nie mieszkamy w czystym środowisku, a wyniki badań, które nam swego czasu
przedstawiano nie były zadawalające?
Odp. Pani W. Krotoszyńska – Analizą zachorowań nowotworowych zajmuje się klinika
w Poznaniu. Rzeczywiście, uczestniczyłam na zebraniach gdzie przedstawiano w/w analizę
wyników badań i podkreślano, że w przypadku pewnych układów zachorowalność na
nowotwory jest wyższa w powiecie pilskim w stosunku do innych regionów. Wówczas w
fazie projektu było znalezienie związku przyczynowo-skutkowego między zachorowalnością
a danymi. Z tego, co wiem do tej pory nie ustalono w/w związku. Z mojego medycznego
punktu widzenia ta analiza jest bardzo trudna i wymaga wielu lat obserwacji. Ani razu także
klinika z Poznania nie poinformowała nas o sytuacji zagrożenia.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal poprosił o przegłosowanie wniosku
lekarza rodzinnego dotyczącego zwiększenia limitu punktów z zakresu – ginekologia
i położnictwo.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie stwierdziła, że
w/w wniosek jest w pełni uzasadniony.
Przewodniczący poinformował, że w/w wniosek zostanie przesłany do Wielkopolskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

ad. pkt 8/ Zapytania i wolne wnioski.
Radny Ryszard Grzelak – W imieniu mieszkańców budynków komunalnych
w Dziembówku poprosił o uporządkowanie zaplecza w/w terenów tj. rozwiązanie problemu
pralni, nielegalnie powstających szopek oraz kranów komunalnych. Podziękował wójtowi,
radnym za realizację programu budowy dróg oraz chodników w Dziembówku. Zaznaczył, że
trwające od wielu lat prace dobiegają końca.
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ad. pkt 9/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy Kaczory.
Wójt – mgr Brunon Wolski zaprosił wszystkich zgromadzonych na spotkanie podsumowujące
z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”, które odbędzie się zaraz po zakończeniu obrad
sesji.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji w
dniu 16 kwietnia 2009 r. oraz 21 maja 2009 r.:
Ø Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu odpowiedziała na
zgłoszony wniosek w sprawie zamontowania fotoradaru w Śmiłowie?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Tak, otrzymałem pozytywną odpowiedz w sprawie
w/w fotoradaru.
Radna H. Okupniak dodała, że w/w fotoradar od kilku dni już funkcjonuje
w Śmiłowie.
Ø Zgłosić Powiatowemu Zarządowi Dróg w Pile następujący wniosek: Usunąć wysokie
pobocze oraz wyciąć krzaki wzdłuż drogi powiatowej od krzyżówki do Dziembowa.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W/w wniosek przesłano do Starosty Pilskiego.
Ø W związku z faktem, iż droga z Morzewa do Rzadkowa nie będzie robiona
w najbliższym czasie, czy byłaby możliwość nawiezienia żużlu na w/w drogę?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W/w droga została uporządkowana. Nie ma z nią
większych problemów.
Ø Wzdłuż drogi gminnej z Dziembowa do Piły łamie się asfalt, pobocze jest niskie,
a dziury na zakrętach są bardzo duże.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski - W/w droga była już wcześniej robiona.
Zastanawiamy się, jaki trwały materiał zastosować by problem się nie powtarzał.
Ø Czy jest prawdą, że na jeziorze Kopcze planuje się zrobić na koszt gminy mostek na
tzw. „szyjce”?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Tak chcieliśmy to zrobić. Byłaby to duża atrakcja
dla mieszkańców za nieduży koszt. Myślę, że w przyszłym roku wykonamy w/w
inwestycję.
Ø Naprawić tablicę w Górach Morzewskich zarówno tę na górze jak i na dole.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Tablica została zrobiona.
Ø Stary Kościół w Kaczorach się sypie, jest zniszczony. Czy radni mogą mieć wpływ na
w/w sytuację?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Myślę, że nie jestem kompetentny w w/w sprawie.
Ø Poruszyć na zebraniach wiejskich problem eternitu.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W/w problem został przedstawiony na wszystkich
zebraniach wiejskich.
Ø Zrobić plac zabaw przy Osiedlu Przylesie w Kaczorach.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W/w prace są w trakcie wykonywania. Ponadto
zostanie dowieziony specjalny piasek, aby można było grać w piłkę plażową.
Ø Zgłosić Komendantowi Policji w Kaczorach, aby Policja zwróciła szczególna uwagę
i bardziej kontrolowała szybko jeżdżących motocyklistów głównie w Dziembowie,
Dziembówku oraz pozostałych wioskach.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Wniosek zgłoszono Komendantowi Policji
w Kaczorach.
Ø Rozpocząć wykaszanie poboczy i skrzyżowań wśród dróg gminnych oraz
powiatowych.
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Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W ostatnim czasie zgłaszamy dużo wniosków
w sprawie dróg powiatowych. Trudno jest być pośrednikiem między Starostwem
Powiatowym. Myślę, że szybszy uzyskano by efekt gdyby sołtys sam zadzwonił
w imieniu mieszkańców i zgłosił problem.
W uzgodnieniu ze sołtysami poszczególnych wsi odnowić przystanki autobusowe
z terenu gminy.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Na pewno trzeba odnowić przystanki autobusowe.
Niektórzy sołtysi odnowili przystanki w 2008 r. Jednocześnie proszę Komendanta
Policji, aby zwrócił szczególną uwagę na nasze przystanki i nie traktował pobłażliwie
osób je niszczących.
Dlaczego w Śmiłowie nadal śmierdzi?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Rzeczywiście podczas zebrania wiejskiego
w Śmiłowie czuć było nieprzyjemne zapachy. Jednak to był tylko jeden raz. Bywam
w Śmiłowie dość często, lecz nieprzyjemne zapachy odczułem tylko w dniu zebrania.
Kiedy zapytałem, dlaczego wówczas czuć było zapachy odpowiedziano, że była
w tym czasie awaria? Myślę, że problemu odorów w naszej gminie już nie ma.
Zbadać jeziora przed rozpoczęciem sezonu letniego oraz podać ich wyniki do
publicznej wiadomości.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Zawsze to robimy i tym razem będzie podobnie.
Nad tzw. jeziorem „Jachna” nie ma koszy na śmieci. Prośba o ich zamontowanie.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Myślę, że kosze nie rozwiążą problemu.
Powinniśmy uświadamiać ludzi by nie pozostawiali po sobie śmieci. Nad jeziorem
były już wcześniej montowane kosze, jednak wówczas wokół nich tworzył się jeszcze
większy bałagan.

Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszony na sesji wniosek Ryszarda Grzelaka W najbliższym czasie zostanie rozwiązany problem w/w zapleczy w Dziembówku. Na terenie
wzdłuż drogi kolejowej powstaną działki. Jesteśmy w trakcie opracowywania planu
przestrzennego. Wówczas teren zostanie uporządkowany.
Wójt – mgr Brunon Wolski – Na zebraniu wiejskim w Kaczorach kolejny raz zgłoszono
wniosek w sprawie włączenia nocą oświetlenia ulic. Obecnie światło włącza się o godzinie
430 rano, a wyłącza wieczorem o 23 30. Wyjątek stanowią święta np. Bożego Narodzenia,
Nowy Rok. Wówczas światło pali się przez całą noc z uwagi na zwiększony ruch uliczny.
Uważam, że w gminie Kaczory po godzinie 23 00 nie ma dużego ruchu. Ponadto włączenie
całodobowego oświetlenia wiązałoby się z bardzo dużymi kosztami dla naszego budżetu.
W/w koszty wzrosłyby trzykrotnie. W związku z powyższym chciałbym poznać stanowisko
Rady w w/w sprawie.
Radny E. Górka – Uważam, że nie powinniśmy włączać oświetlenia przez całą noc. Każdy
może prywatnie zamontować sobie dodatkową lampę i palić ją dowolnie.
Radna J. Stachowiak – Całodobowe oświetlenie na pewno zwiększyłoby bezpieczeństwo.
Jednak obecny koszt oświetlenia (w kwocie 200 tys. zł) już w tej chwili jest dużą kwotą,
Zwiększenie w/w kwoty wpłynęłoby na wydatki gminy.
Radny S. Kowal – W przypadku całodobowego oświetlenia ulic, rocznie z budżetu gminy
musielibyśmy wydawać około 700 tys. zł.
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Radny R. Grzelak – Myślę, że złodziejowi światło nie przeszkodzi. Uważam, że nie ma
potrzeby, aby światło paliło się przez całą noc.
Radny Ryszard Golla – Świat zmierza w kierunku proekologicznej działalności. W związku
z powyższym palenie światła w nocy jest zbyteczne.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal poprosił o przegłosowanie wniosku Wójta
Gminy Kaczory dotyczącego nie zmieniania obecnych warunków oraz godzin oświetlenia
ulic.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła w/w
wniosek.

ad. pkt 10/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 14 20 XXII sesję Rady Gminy Kaczory

Protokółowała:

Przewodniczył
Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Agnieszka Kopydłowska
Inspektor

Stefan Kowal
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