P R O T O K Ó Ł nr 23/2009
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 26 czerwca 2009 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

Radni nieobecni: Jan Schur.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej trzeciej 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 Rady poinformował, że protokół z dwudziestej drugiej sesji z dnia
22 maja 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.
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.
Porządek XXIII sesji Rady Gminy Kaczory:
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 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaczorach do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych.
8. Podsumowanie pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. 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.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku XXIII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny Zbigniew Zdanowicz:
– Na odcinku drogi powiatowej „Zelgniewo-Płotki” wycięto drzewa. Grube korzenie
zabrano, lecz pozostawiono gałęzie. Proszę o zabranie i uporządkowanie w/w gałęzi.
Problem zgłaszałem do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile niestety bezskutecznie.
– Kiedy rozpocznie się obiecany przez Starostę remont chodnika w Zelgniewie wzdłuż
drogi powiatowej?
Radny Kazimierz Załachowski – Czy prawdą jest, że Starostwo Powiatowe planuje
sprywatyzowanie szpitala w Pile? Jak wygląda sytuacja w/w szpitala?
Radny Ryszard Grzelak – Wzdłuż drogi powiatowej na odcinku z Dziembówka do
Dziembowa (zjazd, rozwidlenie w lewo) są ogromne wyrwy, dziury. Proszę o naprawienie
nawierzchni w/w odcinka drogi.
Na zgłoszone wnioski odpowiedzi udzielił Pan Marian Martenka Radny Rady Powiatu
w Pile:
ad. Radnego K. Załachowskiego – Pomylił Pan przeprowadzenie restrukturyzacji Szpitala
Powiatowego w Wyrzysku ze szpitalem w Pile. Szpital w Pile jest w dobrej kondycji
finansowej i nie zostanie sprywatyzowany. Prawdopodobnie zostanie poddany
restrukturyzacji szpital w Wyrzysku, który w ostatnich latach osiągał straty. Zarząd
powiatowy podjął decyzję by zastanowić się nad możliwością przekształcenia w/w szpitala
w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Starostwa Powiatowego w Pile. Wówczas
samorząd powiatowy byłby jego właścicielem. Nowy podmiot prowadziłby działalność na
podobnych zasadach jak dotychczas. Obecnie szpitale publiczne nie mogą prowadzić
odpłatnie badań. Spółka prawa handlowego miałaby taką możliwość. Jednak na razie są to
tylko zamierzenia i plany. W w/w sprawie odbyły się już dwie debaty. Będą jeszcze
prowadzone konsultacje społeczne, od których wyników będzie uzależniona dalsza decyzja
zarządu. Z doświadczenia jednak wynika, że szpitale, które przeszły proces restrukturyzacji są
w dużo lepszej kondycji i funkcjonują zupełnie inaczej.
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W imieniu całej Rady dziękuję za wsparcie finansowe dla Szpitala Specjalistycznego w Pile
na zakup systemu pobierania krwi do badań. Niestety niewiele samorządów zareagowało na
apel w sprawie udzielenia pomocy.
ad. Radnego Z. Zdanowicza:
– W/w problem przekażę Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. Zakupiliśmy
maszynę do rozdrabniania gałęzi, więc myślę, że w/w problem jest do załatwienia od
ręki.
– Chodnik w Zelgniewie w 2009 r. prawdopodobnie nie zostanie zrobiony z uwagi na brak
środków, chyba że zostanie rezerwa. Brak środków wynika z tego, że w 2009 r. miała
ruszyć budowa obwodnicy Byszki-Ruda, która wymagała wkładu własnego w wysokości
25 mln zł. Plan remontów chodników na ten rok został już zakończony. Myślę jednak, że
jest szansa zrobienia jeszcze czegoś więcej poza planem na drogach powiatowych.
W związku z powyższym nie potrafię dokładnie powiedzieć, kiedy zostanie zrobiony
chodnik w Zelgniewie.
ad. Radnego R. Grzelaka – Zdaję sobie sprawę, że drogi powiatowe wzdłuż obwodnicy
Byszki - Ruda (poprzez miejscowości Dziembowo, Rzadkowo, Kaczory itp.) są zaniedbane.
Jednak przy remoncie całej inwestycji zostaną zrobione porządnie. Pomimo tego droga
powinna być tak utrzymana, aby była bezpieczna, więc problem załatania dziur zgłoszę do
Powiatowego Zarządu Dróg.
Radny K. Załachowski – Nie pomyliłem restrukturyzacji szpitala w Wyrzysku ze szpitalem
w Pile. Dochodziły głosy, że wokół całej sprawy prywatyzacji szpitala w Wyrzysku
Starostwo Powiatowe zamierza także sprywatyzować szpital w Pile.
Odp. Radny M. Martenka – To nie jest prawdą. Szpital w Pile w tej chwili jest w zbyt
dobrej kondycji finansowej.
Radny Z. Zdanowicz – Czy chodnik w Zelgniewie będzie robiony tak długo jak chodnik
w Kaczorach przy ul. Dworcowej?
Odp. Radny M. Martenka - W/w chodnik miał być robiony wraz z remontem drogi, jednak
Wójt wówczas stwierdził, że była pilniejsza potrzeba robienia innego chodnika w innym
miejscu. Prace przy remoncie chodnika po prawej stronie trwały tak długo z uwagi na brak
środków. Były wykonywane z rezerwy. Wiem, że źle to świadczyło o Starostwie
Powiatowym. W/w problem jednak zgłaszałem.
Radny Edward Górka – Jeśli w takim tempie wykonujecie drogi to nigdy nic nie zostanie
zrobione (2 lata mały odcinek chodnika).
Odp. Radny M. Martenka – Przed momentem odpowiedziałem w w/w sprawie.
Radny K. Załachowski – Proszę się nie dziwić uwagom dotyczącym dróg powiatowych.
W tej chwili każdy mieszkaniec gminy Kaczory dokładnie wie, która droga jest gminna,
a która powiatowa. Poza tym cieszę się, że niebawem ruszy budowa obwodnicy, dzięki czemu
drogi wraz z chodnikami zostaną zrobione porządnie. Jednak chciałbym, aby prace
rozpoczęły się jeszcze w tej kadencji.
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Odp. Radny M. Martenka – To, że termin rozpoczęcia w/w budowy obwodnicy ciągle się
opóźnia nie wynika z opieszałości służb powiatowych, lecz ze zmieniających wymogów
unijnych, spraw własnościowych itp. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, kiedy rozpocznie się
w/w remont. Myślę, że niebawem powinniśmy przystąpić do przetargu.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Kalka:
W dniu 28 maja 2009 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komisji
Rewizyjnej w Szkole Podstawowej w Zelgniewie. Wizyta wynikała z programu, planu pracy
Komisji. Uczestniczyli w nim członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście – radna
Aleksandra Wienke przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Pan Kazimierz Załachowski,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgniewie Pani Dorota Kończak, sołtys wsi Zelgniewo Pan
Bogdan Pszczółka oraz przedstawiciele Rady Rodziców Pani Milena Jurkiewicz oraz Marlena
Leffek. Po zapoznaniu się z historią działalności szkoły, prezentacją sal klasowych
i rozmowach z uczniami dyskutowaliśmy nt. roli, jaką odgrywa szkoła w środowisku
lokalnym. Szkoła w Zelgniewie jest najmniejszą jednostką oświatową na terenie naszej
gminy. Pomimo tego poza funkcją edukacyjną oraz pomijając całkowicie aspekt ekonomiczny
(finansowy) pełni bardzo ważną rolę kulturotwórczą oraz społeczną. Jest miejscem
aktywności społecznej mieszkańców Zelgniewa podczas obchodu wielu świąt i uroczystości.
Poza w/w funkcją chciałbym także zwrócić uwagę na negatywne skutki funkcjonowania
dużych i małych szkół. Duże niosą za sobą liczne zagrożenia typu narkomania itp., małe zaś
w przypadku przekroczenia pewnego progu, dużego spadku ilości dzieci przestają pełnić
funkcję szkoły, a pełnią rolę udzielania korepetycji, co także może być ze szkodą dla dzieci.
Obecnie jednak szkoła Podstawowa w Zelgniewie jest potrzebna i zasadne jest dalsze jej
funkcjonowanie. Dziękuję Pani Dorocie Kończak dyrektor szkoły za miłe przyjęcie oraz
widoczną współpracę pomiędzy szkołą a przedszkolem.
Na spotkaniu w dniu 21 czerwca wspólnie z KRiOŚ omawialiśmy materiały sesyjne
oraz działalność spółek wodnych funkcjonujących na terenie gminy. Mamy dwie spółki
wodne: w Zelgniewie oraz Rzadkowie. Na spotkaniu obecni byli prezesi w/w spółek tj. Pan
Marek Beta oraz Pan Mirosław Rajek. Od 2 lat spółki są po reorganizacji. Przeszły do
Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wyrzysku. Pomimo tego od 30 lat mają ten sam,
niezmienny problem – problem finansowy. W/w spółki mogą pozyskiwać środki od
Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Wielkopolskiego jednak nie otrzymują dotacji
gdyż nie spełniają wymaganych kryteriów tj. wskaźnik ściągalności – 70% (od lat kształtuje
się na poziomie 24%), udział własny spółki 30% oraz minimalnie 30% udziału samorządu
gminy w kosztach realizacji zadania. Prezesi proszą, aby wójt oraz radni rozważyli
ewentualne dodatkowe wsparcie finansowe dla spółek.
Kolejne tematy dotyczyły dzisiejszej sesji. Zmiany w budżecie zostały szczegółowo
omówione przez Panią skarbik i dotyczyły głównie otrzymanych dotacji oraz zwiększenia
środków na rozbudowę szkoły w Dziembowie. Komisje pozytywnie przyjęły projekty uchwał
z wyjątkiem dotyczącej utworzenia funduszu sołeckiego. Postanowiły nie tworzyć w/w
funduszu. Myślę, że w w/w sprawie sołtysi mogliby powiedzieć coś więcej.
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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 XXIII sesji. Na posiedzeniu, szczegółowo przedstawiono także
działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach oraz filii w Śmiłowie. Na spotkaniu
obecna była Pani Honorata Pilarz dyrektor w/w jednostki. Spotkanie było bardzo ciekawe,
radni zadawali mnóstwo pytań dotyczących m.in. czytelnictwa. Punkt dotyczący działalności
szkół i przedszkoli nie omawialiśmy, gdyż zostanie on przedstawiony na dzisiejszej sesji.
Komisje pozytywnie przyjęły projekty uchwał. Negatywnie zaopiniowano jedynie uchwałę
w sprawie tworzenia funduszu sołeckiego. Uważam, że skoro premier obiecał fundusz sołecki
sołtysom niech im go da, a nie gospodaruje naszymi pieniędzmi. Chciałbym także podkreślić,
że wydatkowanie, dysponowanie środkami publicznymi nie jest łatwe, a nasza Pani skarbnik
radzi sobie z tym doskonale. Myślę, że Minister Finansów mógłby wiele się nauczyć od Pani
Agnieszki Grabarskiej Skarbnika Gminy Kaczory. Wnioski z Komisji zostały przekazane
Wójtowi Gminy, jednak na większość z nich odpowiedział Pan M. Martenka Radny Rady
Powiatu w Pile.
Ponadto chciałbym poinformować Panią Dyrektor Gimnazjum Publicznego
w Kaczorach, że radni postanowili wesprzeć finansowo zakup sztandaru szkoły i dokonać
wpłat na konto fundacji.
Wójt Gminy Kaczory – mgr Brunon Wolski:
Ø 1 czerwca na terenie naszej gminy obchodziliśmy „Dzień Dziecka” nad jeziorem
„Kopcze”. Dziękuję organizatorom tj. Pani Krystynie Adamczyk, Pani Izabeli
Skwirowskiej, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu za ich przygotowanie. W/w
obchody odbyły się już drogi rok z rzędu. Myślę, że będziemy chcieli cyklicznie
wprowadzać coraz więcej imprez nad jeziorem.
Ø Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Stefanem Kowalem oraz Panią
Zdzisławą
Kępczyńską
Dyrektorem
Gminnego
Zespołu
Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli uczestniczyliśmy w zakończeniu roku
szkolnego klas VI Szkoły Podstawowej w Kaczorach oraz w zakończeniu nauki
w Gimnazjum Publicznym. Rozpoczęły się wakacje, dziękuję nauczycielom za
współpracę w roku szkolnym 2008/2009 oraz życzę miłego wypoczynku. Myślę, że
możemy być dumni z młodzieży gminy Kaczory. Coraz większy ich odsetek idzie na
studia. Ponadto procent ukończenia studiów przez młodzież wiejską coraz bardziej
wzrasta i nie odbiega od młodzieży miejskiej. Myślę, że to właśnie jest największy
miernik określający jak pracują szkoły z terenu gminy Kaczory.
Ø Cały czas załatwiamy sprawy związane z przejęciem terenu od Nadleśnictwa Kaczory
pod pływalnię. Organizujemy miejsce pod las i myślę, że za kilka miesięcy teren
zostanie przygotowany.
Ø Największą realizowaną inwestycją w gminie jest rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Dziembowie. W/w szkoła powinna zostać oddana do użytku do 30 listopada 2009 r.
Dziękuję radzie za zwiększenie funduszy na remont starej części szkoły. Trudno
byłoby oddać do użytku nowy budynek bez wyremontowania części starej. Ponadto
inwestycje drogowe przebiegają zgodnie z harmonogramem, z ogłoszonymi
przetargami. Zakończyliśmy remont drogi w Dziembówku, Śmiłowie. Trwają prace
w Zelgniewie, a niebawem rozpoczniemy w Dziembowie. Ponadto ogłaszamy
przetarg na budowę części chodnika w Prawomyślu i później w Jeziorkach.
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W zależności od posiadanych środków być może jeszcze w tym roku zrobimy masę
asfaltową w Prawomyślu i zaczniemy wchodzić do Śmiłowa oraz Zelgniewa. Dziękuję
za słowa uznania dla Pani skarbnik, która pilnuje naszego budżetu.
Ø Mam uwagi w sprawie dróg powiatowych. Prosiłbym radnego powiatowego Pana
Mariana Martenkę, aby bardziej pilnował spraw dotyczących w/w dróg w naszej
gminie. Niestety w sprawie dróg powiatowych w gminie Kaczory zrobiono niewiele.
Myślę, że nie bawem dojdzie do spotkania z Panem Starostą Pilskim, ponieważ
rozmowy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Pile Panem Krzysztofom
Tomczykiem są bezskuteczne. W sprawie dróg powiatowych umawialiśmy się, że w
pierwszej kolejności w naszej gminie ma zostać dokończony chodnik w Równopolu
i ma być zrobiona część chodnika w Zelgniewie. W drugiej kolejności miał być
zrobiony chodnik przy ul. Dworcowej z prawej strony pod warunkiem, że powiat
dokończy chodnik po lewej stronie. Niestety do tej pory prace przy chodniku z lewej
strony nie zostały zakończone. Uważam, że nie powinno się wprowadzać kogoś
w błąd. Trudno jest wchodzić na nowe inwestycje skoro stare są nie dokończone. Poza
tym należy podkreślić, że gmina oferuje 50% wkład w realizacji inwestycji. Cieszymy
się z inwestycji powiatowej dotyczącej budowy obwodnicy, z faktu, że udało się
pozyskać środki zewnętrzne. Słowa uznania dla zarządu, że taką inwestycję udało się
wprowadzić. Zdaje sobie sprawę, że nie jest łatwo pozyskać środki zewnętrzne. Jest to
wielka sztuka jednak myślę, że nie można zaniedbywać pozostałych drobnych spraw.
Często, gdy mieszkańcy zgłaszają problemy dotyczące usunięcia dziur, wyrw niestety
reakcja powiatu nie jest natychmiastowa.
Ø Odbyło się spotkanie, narada ze sołtysami m.in. w sprawie tworzenia funduszu
sołeckiego. Sołtysom, Pani skarbnik przedstawiła dokładnie zasady tworzenia oraz
korzystania z w/w funduszu. Jednak sołtysi uznali, że rezygnują z jego tworzenia. Ich
zdaniem utworzenie funduszu spowodowałoby zbyt duże rozdrobnienie środków na
poszczególne miejscowości. Ponadto za kilka tysięcy rocznie nie udałoby się wykonać
wielu inwestycji. Uznali, że w tej chwili realizowane są inwestycje za kilkanaście
tysięcy i obecne rozwiązania są dobre.
Ø W ostatnim czasie uczestniczyłem także na zawodach strażackich – gminnych
i powiatowych. Niestety podczas obchodu dowiedzieliśmy się, że Prezes Gminnej
Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Zygfryd Łapacz nie żyje. Pan Z. Łapacz był
człowiekiem bardzo oddanym dla straży pożarnej. Miał ogromne zasługi nie tylko dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembowie, lecz w całej gminie. Proszę o powstanie
i oddanie czci zmarłemu.
Wszyscy zgromadzeni wstali i minutą ciszy oddali cześć zmarłemu.
Ø Dziękuję Pani Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kaczorach Pani G. Miler za
ogromy wkład w prace związane z nadaniem szkole imienia tj. z wyborem sztandaru,
tablicy pamiątkowej, folderu informacyjnego, okolicznościowego znaczka oraz te
dotyczące zbierania środków. Dziękuje także radnym, że zobowiązali się dokonać
wpłat na rzecz fundacji.
Pani Dyrektor G. Miler rozdała zgromadzonym listy intencyjne z prośbą o finansowe
wsparcie.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji.
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ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXIII/136/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu).

ad. pkt 5/
Radny Ryszard Grzelak – 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 XXIII/137/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu (uchwała
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Przewodniczący Rady Stefan Kowal odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyodrębnienia
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Pytania i uwagi:
Sołtys wsi Dziembowo, Radny Jan Kieruj – Rzeczywiście po wysłuchaniu zasad
funkcjonowania funduszu sołeckiego wszyscy obecni na naradzie sołtysi nie wyrazili zgody
na jego tworzenie. Uważam, że są rejony Polski gdzie sołtysi faktycznie nie mają środków.
Myślę, że w gminie Kaczory takiej sytuacji nie ma.
Radny Stefan Kowal – Uważam, że w naszej gminie nie ma dysproporcji pomiędzy
sołectwami ani rywalizacji o każdą złotówkę z budżetu gminy. Systematycznie wszystkie
domy kultury są remontowane.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXIII/138/2009 w sprawie nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXIII/139/2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaczorach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
(uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.

ad. pkt 8/
Przewodniczący obrad udzielił głosu dyrektorom placówek oświatowych.
Informacje nt. pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 przedstawili:
a) Dyrektorzy szkół podstawowych: Pani Wiesława Kończak - Kaczory, Pani Teresa
Strzelecka – Śmiłowo, Pani Dorota Kończak – Zelgniewo, Pani Jolanta Pranke –
Morzewo, Pani Bożena Dwulit – Rzadkowo, Pani Elżbieta Kozak – Dziembowo
przedstawiły szczegółowo informację nt. działalności szkół podstawowych
(informacje stanowią załącznik nr 8-13 do niniejszego protokołu).
b) Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kaczorach Pani Grażyna Miler - przedstawiła
szczegółową informację nt. działalności Gimnazjum Publicznego w Kaczorach
(informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
c) 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 15-21 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi:
Radny Ryszard Golla – Ile dzieci uczęszcza do przedszkola w Rzadkowie?
Odp. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzadkowie Pan R. Stypuła – W 2008 r.
uczęszczało siedemnaścioro dzieci, a w 2009 dwudziestu czterech.
Radny Z. Zdanowicz – Z jakiej miejscowości dojeżdża do szkoły w Śmiłowie sześcioro
dzieci na własny koszt i dlaczego?
Odp. Dyrektor szkoły Podstawowej w Śmiłowie Pani T. Strzelecka – Z Zelgniewa 32
osoby są dowożone autobusami PKS, a 6 dojeżdża na własny koszt. Przyczyny są różne
jednak najczęstszą jest to, że młodzież młodsza dojeżdża z rodzeństwem starszym.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kaczorach Pani Grażyna Miler podziękowała za
każdą wpłaconą złotówkę na tak szczytny cel, jakim jest nadanie gimnazjum imienia oraz
z tym związany zakup sztandaru, przygotowanie tablicy pamiątkowej, folderu
informacyjnego. Ponadto przekazała informację z przed chwili, że Gimnazjum Publiczne
w Kaczorach na 409 szkół z województwa wielkopolskiego zajęło 44 miejsce. W 2008 r.
zajmowało 292 miejsce.
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ad. pkt 9/ Zapytania i wolne wnioski.
Nie zgłoszono.

ad. pkt 10/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy Kaczory.
Wójt – mgr Brunon Wolski: Z przedstawionych informacji wynika, że uczniowie naszej
gminy są mile i dobrze postrzegani w innych placówkach oświatowych np. liceach,
technikach itp. Na ten fakt składa się praca wszystkich nauczycieli począwszy od przedszkoli,
aż po szkoły podstawowe i gimnazjum. Kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży nie jest
łatwe. Ważne jednak jest, że nauczyciele potrafią ukierunkowywać w/w postawy i że
uczniowie wiedzą, co się od nich oczekuje i czują w nauczycielach przyjaciela. Za
kształtowanie w/w osobowości dziękuję. Myślę, że radni słuchając sprawozdań są przekonani,
że droga związana z rozwojem edukacji w gminie Kaczory jest właściwa i zawsze znajdą się
środki finansowe na dalszy jest rozwój.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji
w dniu 25 czerwca 2009 r.:
Radna Aleksandra Wienke
–
Kiedy rozpocznie się, obiecany na zebraniu wiejskim remont drogi gminnej oraz sali
wiejskiej w Prawomyślu?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski - Ogłaszamy przetarg na budowę części chodnika
w Prawomyślu. W zależności od posiadanych środków być może jeszcze w tym roku
zrobimy masę asfaltową w Prawomyślu, a jeśli nie to na pewno w przyszłym roku.
–
Wykosić skarpę w Prawomyślu na zakręcie przy posesji p. Grzybka.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Skarpa została już wykoszona.
Radny Ryszard Grzelak – Mieszkańcy zgłaszają liczne skargi w sprawie drogi gminnej
z Dziembowa na Kalinę (bardzo wysoki próg, kruszący i łamiący asfalt).
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Sprawa w/w drogi została już wyjaśniona na poprzedniej
sesji.
Radna Małgorzata Śliwińska – Droga z Kaczor od ul. Dziembowskiej na Kalinę (obok
starego wysypiska śmieci) jest w bardzo złym stanie – liczne głębokie dziury. W/w problem
proszę zgłosić ich właścicielowi.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W/w droga jest własnością gminy tylko do wysypiska
śmieci i ta część jest zrobiona. Pozostały odcinek drogi jest własnością Nadleśnictwa
Kaczory. Będziemy prowadzić rozmowy w w/w sprawie.
Radna Joanna Stachowiak:
– Czy już zbadano wodę w jeziorach? Jeśli tak to czy są już ich wyniki?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Tak, są dobre wyniki badania wody i można
się kąpać.
– Kolejny raz zgłaszam problem starego kościoła w Kaczorach, który ulega
dewastacji?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W w/w sprawie odpowiedziałem na
poprzedniej sesji.
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Radny Zbigniew Zdanowicz
– Wzdłuż drogi powiatowej ze Zelgniewa do Piły wycięto drzewa. Część gałęzi
zabrano, a część wiatr rozwiewa po całej ulicy. Proszę o interwencję w w/w
sprawie do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
– Zgłosić do powiatu naprawę obiecanego od dawna zarwanego przepustu na
odcinku przed wjazdem do Brodnej przy posesji p. Gniot w kierunku rurociągu.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Na w/w wnioski odpowiedzi udzielił radny
powiatowy Pan M. Martenka.
Radna Hanna Okupniak – Zgłaszam awarię w Zakładach Rolno-Przemysłowych „Farmutil
HS”. Od dzisiaj rana czuć nieprzyjemne zapachy.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Faktycznie zdarza się, że raz po raz na skutek awarii czuć
nieprzyjemne zapachy. Jednak myślę, że jest to krótkotrwałe i nie stanowi problemu.

ad. pkt 11/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 15 25 XXIII sesję Rady Gminy Kaczory

Protokółowała:

Przewodniczył:
Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory
Stefan Kowal

Agnieszka Kopydłowska
Inspektor
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