P R O T O K Ó Ł nr 30/2010
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 26 kwietnia 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Radny Rady Powiatu w Pile – Marian Martenka.
Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaczorach – Florian
Kledzik.
7) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
8) Sołtysi – wg listy obecności.

Radni nieobecni: Ryszard Golla, Ryszard Grzelak.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady trzydziestej 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 13 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 1-2 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z dwudziestej dziewiątej sesji z dnia
26 marca 2010 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 XXX 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 2010 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do
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spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
na terenie Gminy Kaczory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaczorach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kaczory do projektu unijnego pn.
„Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro.”
9. Informacja Zarządu Gminnego OSP nt. pracy jednostek straży pożarnej gminy
Kaczory.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. 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 XXX sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny Edward Górka – Na ostatniej sesji rozmawialiśmy w sprawie budowy skrzyżowania
w Śmiłowie. Dzisiaj kolejny raz będę o tym mówił. Będę o tym mówił aż do skutku, bez
względu czy nadal będę radnym czy też nie. Dziwię się, że wzdłuż w/w drogi w Śmiłowie
jeszcze nikomu z mieszkańców nic się nie stało. Mieszkańcy poruszają się po rozebranym
chodniku, w dziurach. W Śmiłowie nie oczekuję cudów. Skoro nie ma możliwości wykonania
skrzyżowania niech, chociaż zostaną wykonane barierki oraz chodnik.
Ponadto chciałbym poruszyć sprawę budowy chodnika przy ul. Dworcowej
w Kaczorach, który jest już robiony przez powiat dwa lata. Może zbierzmy się społecznie
i dokończymy w/w chodnik. Źle to świadczy o powiecie i m.in. o radnych.
Sołtys wsi Krzewina Leon Kozera – Czy byłaby możliwość wykonania chodnika
w Krzewinie? Mieszkańcy muszą poruszać się po rowach. W w/w sprawie już mówiłem
jednak bezskutecznie.
Radny Rady Powiatu w Pile Marian Martenka – Rozmawiałem w sprawie wszystkich
problemów poruszanych na poprzedniej sesji.
W sprawie przebudowy drogi krajowej w Śmiłowie, powiat, starosta, radny
powiatowy w tej chwili nie mają żadnych możliwości, nie mogą zrobić czegoś, co nie należy
do ich kompetencji. Zapytania proszę zgłaszać do Zarządu Dróg Krajowych (do właściwego
adresata, właściciela). Możemy jedynie w/w sprawę monitować i próbować rozwiązać. Mogę
także dodać, że w kwietniu (w ramach posiedzenia zarządu) odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Wojewódzkich nt. zamierzeń inwestycyjnych
na trenie dróg wojewódzkich, krajowych. Na terenie Północnej Wielkopolski nie ma żadnych
zamierzeń poza drobnymi kosmetycznymi planami. Rzeczywiście nic się nie dzieje na terenie
Północnej Wielkopolski i powiatu pilskiego. Inwestycje budowy np. obwodnicy Wyrzyska,
Ujścia są przesuwane w czasie. Corocznie wystosowujemy protesty, że jesteśmy źle
traktowani (pomijani) przez Krajowy Zarząd Dróg oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich.
W ogólnym proteście pisano m.in. nt. zjazdu w Śmiłowie w kierunku Zelgniewa. Budowę
chodnika w Śmiłowie będę miał na uwadze, pomimo, iż nie są zaplanowane środki na w/w
inwestycję w bieżącym roku.
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W sprawie chodnika w Kaczorach przy ul. Dworcowej pragnę poinformować, że dwa
lata temu, kiedy była robiona nakładka drogi (na odcinku od dworca do ronda) miał być
zrobiony także w/w chodnik. Zasługą Pana Wójta Gminy Kaczory jest, że nie został on
wówczas wykonany. Wówczas w ramach partnerstwa wolał Pan Wójt zrobić chodnik
w Równopolu. Chodnik w Kaczorach powiat wykonuje z dodatkowych środków, z rezerwy,
nie jest on zaplanowany w żadnym zadaniu inwestycyjnym. Brygada remontowa w trybie
awaryjnym robi chodnik, kiedy po prostu ma czas. Mam jednak zapewnienie od Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, że zjazdy na odcinku do ronda zostaną wykonane zaraz
na początku miesiąca.
Temat budowy chodnika w Krzewinie jest tematem trudnym. Jednak myślę, że gdyby
obydwa samorządy się dogadały można byłoby wiele osiągnąć w ramach partnerstwa
publicznego. Ponadto gmina mogłaby wystąpić w tej sprawie z oficjalnym pismem.
W sprawie przebiegu budowy chodnika w Byszewicach, do gminy wpłynęły dwie
propozycje. Myślę, że samorządy powinny się spotkać i porozmawiać w w/w sprawie. Mam
zapewnienie, że jest wola budowy chodnika.
Ponadto w dniu 22.04.2010 r. został przekazany wykonawcy plac budowy obwodnicy
południowej. Prace rozpoczną się w okresie dwóch tygodni począwszy od strony Rudej.
Wykonawca planuje zakończyć inwestycję w ciągu dwóch lat. Miałem nadzieję, że
przynajmniej część prac zostanie wykonanych w tym roku na trenie gminy Kaczory jednak
raczej prace dotrą dopiero w przyszłym roku.
Sołtys wsi Równopole Kazimierz Pluciak – Uważam, że nie powinien Pan jako radny
powiatowy traktować Równopola w ten sposób. Nie można zabierać wykonania chodnika z
Równopola do Kaczor.
Radny Rady Powiatu w Pile – Nie wiem, jakie były ustalenia Wójta Gminy ze Starostą
Pilskim jednak wiem, że w planach inwestycyjnych powiatu w tamtym okresie tj. 2007 r. było
zrobienie drogi przy ul. Dworcowej wraz z chodnikiem. Nikomu nic nie zabra łem.
Radny S. Kowal – W 2008 r. Starosta Pilski Tomasz Bugajski na tej sali stwierdził, że
chodnik w Kaczorach zostanie zrobiony po obu stronach. Stwierdził to także ponownie
podczas wizji, w której uczestniczyłem wspólnie z Wójtem Gminy. W sprawie budowy
chodnika w Byszewicach już wiele lat temu przedstawiciele Starostwa Powiatowego
obiecywali, że prace związane z dokumentacją zostaną wykonane. Opieszałość pracowników
Starostwa spowodowała także opóźnienia w sprawie budowy skrzyżowania w Śmiłowie.
Starostwo powiatowe nie realizuje podstawowych zadań w sprawie budowy chodników
w poszczególnych miejscowościach. Gmina nie ma obowiązku dokładać 50% na zadania
powiatowe. Robimy to, dofinansowujemy zadania nawet w 60%. Jedyną barierą
w budowie chodników powiatowych jest brak środków po stronie powiatu. Gmina corocznie
zabiega o zwiększenie środków na budowy w/w chodników.
Radny Rady Powiatu w Pile M. Martenka – Nie prawdą jest, że nic się nie robi.
W ostatniej kadencji zostało wykonanych wiele zadań powiatowych, także na terenie gminy
Kaczory. Świadczą o tym ponoszone nakłady np. systematycznie jest naprawiana droga
w kierunku Chodzieży. W momencie kiedy zostanie wykonana obwodnica południowa
znaczna część dróg powiatowych zostanie wykonana.
Radny Zbigniew Zdanowicz odczytał fragment pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Pile
w sprawie naprawy chodnika w Zelgniewie: „Chodnik przebiegający przez m. Zelgniewo
wzdłuż drogi powiatowej nr 1177P nie wymaga naprawy. Jego nawierzchnię cechuje brak
ubytków”.
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Radny Rady Powiatu w Pile M. Martenka postanowił wyjaśnić w/w sprawę.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Radny Kazimierz Załachowski – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu:
Komisja w ostatnim czasie odbyła jedno wspólne posiedzenie wraz z Komisją
Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Na posiedzeniu, poza materiałami
sesyjnymi została przedstawiona informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kaczorach na dzień 31.12.2009 r. przez Panią Ewę Zabel pełniącą obowiązki Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach. Radny K. Załachowski przedstawił w/w
informację, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Po dyskusjach oraz szczegółowym omówieniu projektów uchwał przez Skarbnika
Gminy oraz Sekretarza Gminy wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. Radni
nie wnieśli uwag oraz zmian do zaproponowanych projektów uchwał. Z uwagi na fakt, iż
zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego należy do zadań gminy i na to, że
w najbliższych latach planowano zakup kolejnego samochodu strażackiego, bez głosu
sprzeciwu, radni podjęli decyzję o w/w zakupie (na bardzo korzystnych warunkach).
Wnioski z Komisji zostały przekazane Wójtowi Gminy.
Radny Henryk Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
W dniu 25 kwietnia 2010 r. Komisja Rewizyjna wspólnie z Komisją Rolnictwa
i Ochrony Środowiska odbyła wspólne posiedzenie dotyczące zaopiniowania materiałów na
sesję oraz wspólnoty mieszkaniowej jako nowej formy zarządzania zasobami
mieszkaniowymi. Na Komisję została zaproszona Pani Wanda Sądej – Prezes Wspólnoty
Mieszkaniowej „Noteć” Osiedla XXX-lecia PRL w Kaczorach. Pani Prezes przedstawiła
historię powstania wspólnoty, bieżącą działalność oraz plany na przyszłość. Podkreśliła dobrą
współpracę z samorządem lokalnym, podziękowała Panu Wójtowi Brunonowi Wolskiemu za
zaangażowanie się w realizowane inwestycje: drogi dojazdowe i chodniki. Po posiedzeniu,
członkowie przyjechali na teren osiedla gdzie na miejscu można było się przekonać, że
„osiedle jest dobrze zarządzane, jest czysto, schludnie, są nowe elewacje (bez graffiti),
chodniki i drogi dojazdowe – widać rękę gospodarza”. Celem w/w wizyty był po pierwsze
kontakt z mieszkańcami, po drugie wizytą chcieliśmy zachęcić innych mieszkańców byłych
osiedli popegerowskich do zaktywizowania się, wzięcia sprawy w swoje ręce
i zorganizowania swojej wspólnoty mieszkaniowej na wzór tej w Kaczorach.
Materiały sesyjne zostały zaopiniowane pozytywnie. Zakup nowego samochodu
strażackiego za 70 tys. zł jest propozycją nie do odrzucenia.
Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski:
W ostatnim czasie przygotowywaliśmy się do realizacji przewidzianych na 2010 rok
gminnych inwestycji drogowych. Mamy przygotowane niezbędne dokumenty do ogłoszenia
przetargów. Myślę, że do końca roku większość najważniejszych dróg gminnych zostanie
zrealizowanych i na przyszłe lata pozostanie już niewiele.
Przygotowujemy się organizacyjnie do wyborów samorządowych. Niestety w naszej
gminie zmienią się okręgi wyborcze. Kaczory zostaną podzielone na dwa okręgi. Ponadto, ze
względu na wzrost liczby ludności w Kaczorach zwiększy się liczba mandatów o jeden,
a w okręgu Morzewo, Krzewina o jeden się zmniejszy. Zmiany zostaną dokonane w formie
uchwały Rady Gminy Kaczory zgodnie z przepisami. Podział Kaczor został zaproponowany
wzdłuż drogi ulicy Górnej oraz Pilskiej i przedstawiony Komisarzowi Wyborczemu celem
konsultacji.
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Dziękuję Radzie Gminy Kaczory za jednogłośne, pozytywne stanowisko w sprawie
zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach. W/w sprawa
wynikła nagle. Decyzje trzeba było podjąć szybko. Był to nieplanowany wydatek, jednak ze
względu na bardzo korzystne warunki postanowiliśmy dokonać w/w zakupu.
Uważam, że nie powinno się mówić, że gmina jest winna temu, że nie są
odbudowywane chodniki wzdłuż dróg powiatowych. Wójt nie odpowiada za w/w drogi.
Myślę, że to właściciel, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo poruszania się na
swoich drogach powinien pierwszy zwrócić się do gminy z inicjatywą wspólnych inwestycji.
Gmina nie musi zabezpieczać w swoim budżecie środków na zadania powiatowe. Pisma były
wysyłane do powiatu, w których przedstawiano zgłaszane wnioski. Gmina chciała zrobić
zarówno chodnik w Kaczorach przy ul. Dworcowej jak i w Równopolu. Niestety nie
mogliśmy dojść do porozumienia, ponieważ powiat nie miał wystarczającej ilości środków.
Postanowiłem wówczas, że należy w pierwszej kolejności dokończyć chodnik, który od
dawna był rozpoczęty i nie dokończony tj. w Równopolu. Rozmowy zakończyły się tym, że
powiat wykona chodnik (przy ul. Dworcowej) z własnych środków. W/w chodnik jest tak
robiony już od dwóch lat. Myślę, że jest wykonywany niewłaściwie.
W sprawie skrzyżowania w Śmiłowie nie będę się licytował, ponieważ rzeczywiście
w/w sprawa została przekazana do Dyrektora Generalnego i powiat nie ma z tym ju ż nic
wspólnego. Jednak należy podkreślić, że w/w inwestycja dotyczy skrzyżowania dróg
powiatowych oraz krajowych. Zatem powiatowi także powinno zależeć na rozwiązaniu w/w
problemu, a mam odczucie, że nie było woli załatwienia tej sprawy przez powiat.
W ostatnim czasie rzeczywiście otrzymałem propozycję w sprawie wykupu
gruntów pod budowę chodnika w Byszewicach. Obecnie nie posiadamy w budżecie gminy
środków na w/w cel i nie przystąpimy do wykupu. Mieliśmy zapewnienia, że chodnik
zostanie zrobiony wraz z budową drogi i trzymamy za słowo. Kiedy gmina przystępowała do
budowy drogi Piła-Kaczory w pierwszej kolejności wykonała chodniki po obu stronach ulicy
Pilskiej, aby mieszkańcy mogli się bezpiecznie poruszać? Myślę, że w ten sposób powinno
się rozpoczynać inwestycje.
Dla nas nie jest ważne czy budowa obwodnicy południowej rozpocznie się od Rudej
czy od Kaczor. Ważne, że się rozpocznie i będzie zrobiona dobrze tzn. wraz z obiecanymi
chodnikami.
Ponadto, w ostatnim czasie uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym do Austrii
i Niemiec, którego celem było zapoznanie się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Z opinii tamtejszych mieszkańców wynika, że wiatraki pojedyncze raczej nie przeszkadzają,
stają się jednak uciążliwe, jeśli jest ich więcej. Ponadto w przypadku wiatraków istnieje strefa
ochronna, która ogranicza inwestycje i zabudowę mieszkaniową. Z uwagi na naciski osób,
które chcą postawić wiatraki na terenie naszej gminy uczestniczyłem w w/w wyjeździe, aby
ponownie poznać ich wady i zalety. Myślę, że temat wiatraków w gminie Kaczory rozpocznie
się dopiero w momencie, kiedy zostanie opracowane studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy gminy uczestniczyli
w ustaleniu miejsc, w których miałyby zostać ustawione wiatraki. Uważam, że baterie
słoneczne są dużo lepszym rozwiązaniem od wiatraków, ponieważ nie mają strefy ochronnej,
są mniej uciążliwe jednak wymagają dużej powierzchni terenu. Pompy grzewcze są także
formą odnawialnych źródeł energii jednak w tym momencie są zbyt drogie i mało opłacalne.

ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
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Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXX/171/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Radny Edward Górka– wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Piła.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXX/172/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła (uchwała stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal – odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kaczory miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXX/173/2010 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kaczory
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Radny Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXX/174/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaczorach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu).
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ad. pkt 8/
Przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Kaczory do projektu unijnego pn. „Zawód kierowcy nadzieją na lepsze
jutro.”
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXX/174/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Kaczory do projektu unijnego pn. „Zawód
kierowcy nadzieją na lepsze jutro” (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.

ad. pkt 9/
Pan Florian Kledzik – Komendant Gminny OSP Kaczory szczegółowo przedstawił
informację nt. działalności jednostek OSP w gminie Kaczory za 2009 r. - prezentacja
multimedialna (prezentacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 10/ Zapytania i wolne wnioski.
Sołtys wsi Dziembówko Adam Karkut – Jadąc drogą gminną z Dziembowa w kierunku Piły
(tzw. „Aleją Kasztanową”) po lewej stronie znajduje się kilka drzew, które zagrażają
bezpieczeństwu. Są suche i spróchniałe. Mieszkańcy wnioskują o ich usunięcie.
Radna Małgorzata Śliwińska wszystkich zebranych zaprosiła na I bieg uliczny „Kaczorska
10” o puchar Wójta Gminy Kaczory, na „Międzynarodowe zawody STRONGMAN” oraz
zabawę, które odbędą się w Równopolu w dniu 1 maja 2010 r. Początek imprez od godziny
12 00. Uczestnicy otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.

ad. pkt 11/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji
w dniu 23.04.2010 r.:
Ø Radny Jan Schur – Kiedy odbędą się zebrania wiejskie?
Myślę, że w/w zebrania odbędą się w miesiącu maju.
Ø Radna Aleksandra Wienke:
– Czy wiadomo coś w sprawie udzielenia dofinansowania dla spółek wodnych?
W tej sprawie wyraziłem wolę udzielenia dofinansowania dla Spółki Wodnej
w Morzewie. W momencie kiedy spółka przygotuje odpowiedni wniosek
środki w budżecie zostaną zaplanowane.
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–

Prosiłabym o dokonanie przeglądu przystanków autobusowych. Większość
z nich ma powybijane szyby i wymaga odmalowania.
W w/w sprawie zwrócę się do sołtysów poszczególnych wsi. Myślę, że
w najbliższym czasie w/w przystanki zostaną uporządkowane. Z częścią
sołtysów już rozmawiałem i prosiłem, aby przyjrzeli się swoim przystankom
i ewentualnie przystąpili do prac w celu ich odmalowania lub wyczyszczenia.

Ø Radna Małgorzata Śliwińska – Zrobić przegląd oznakowań nazw ulic. Tabliczek
z nazwami ulic brakuje głównie na skrzyżowaniach.
Jestem zdziwiony w/w wnioskiem. Dotychczas nazwy ulic były prawidłowo
oznakowane jednak zrobimy w/w przegląd w celu uzupełnienia brakujących tabliczek.
Ø Radny Ryszard Golla – Na środku drogi powiatowej w Morzewie (przy posesji Pana
Martenki) od dłuższego czasu stoi duża kałuża wody. Proszę w/w problem naprawy
drenarki lub poszerzenia rowu zgłosić do powiatu.
W/w wniosek zgłosimy do powiatu.
Ø Radna Joanna Stachowiak:
– Prosiłabym o postawienie odpowiednich znaków zakazu w Kaczorach przy ul.
Równopolskiej. Coraz więcej ciężkich samochodów (tirów) blokuje drogi
i niszczy krawężniki.
Myślę, że w tej sprawie w pierwszej kolejności spróbujemy dotrzeć do właścicieli
tirów. Dopiero, kiedy to nie poskutkuje rozpoczniemy procedurę ustawienia
znaków. Z tego, co się orientuję w/w problem dotyczy jednego, dwóch tirów.
– Czy można byłoby ogłosić przetarg dla chętnej osoby do wydzierżawienia kortu
tenisowego w Kaczorach?
Jeśli znajdzie się chętna osoba do wydzierżawienia kortu proszę o kontakt. Myślę,
że dojdziemy do porozumienia, ustalimy zasady korzystania z kortu i zawrzemy
stosowną umowę. W 2009 r. kort został wyremontowany.
– Czy można byłoby zakupić samochód, który woziłby uczniów, sportowców na
zawody. Obecnie nie ma już firmy na terenie naszej gminy, która świadczyła w/w
usługi.
Do zakupu samochodu służbowego nie przystąpimy ze względów ekonomicznych.
Proponuję wynajem firm świadczących usługi transportowe. Myślę, że nie ma
z nimi problemu np. w Pile.
Ø Radna Hanna Okupniak:
– Czy jest możliwość ustawienia znaku „strefa zamieszkania” przy ul. Osiedle Leśne
w Śmiłowie.
W tej sprawie prosiłbym jeszcze raz się upewnić i porozmawiać z mieszkańcami
czy na pewno chcą ograniczenia prędkości do 20 kilometrów na godzinę. Jeśli taka
potrzeba będzie rozpoczniemy procedury ustawienia znaku.
– W ostatnim czasie od Śmiłowa poprzez Kaczory, Piłę było czuć nieprzyjemne
zapachy z Zakładów Rolno-Przemysłowych „Farmutil H.S.” w Śmiłowie? Z czego
one wynikały, jaka była ich przyczyna?
W tej sprawie dzwoniłem do prezesa Zakładów Rolno-Przemysłowych „Farmutil
H.S.” Otrzymałem informację, że w ostatnim czasie w zakładach były
przeprowadzane konserwacje urządzeń i część maszyn była wyłączonych.
Uzyskałem także zapewnienie, że sytuacja nie powinna się już powtórzyć.
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Ø Radna Roma Gapińska - Czy byłaby możliwość udostępnienia biblioteki szkolnej
w Dziembowie dla mieszkańców (na początku przynajmniej raz w tygodniu)?
W Starej Łubiance jest biblioteka szkolno-publiczna.
Myślę, że możliwość udostępniania biblioteki szkolnej w Dziembowie dla wszystkich
mieszkańców jest, ale w godzinach jej pracy. Pamiętajmy jednak na jej wyposażeniu
znajdują się tylko lektury dla dzieci. Księgozbioru w/w biblioteki ze względu na
koszty nie będziemy zwiększać. Można byłoby ewentualnie pomyśleć o punkcie
bibliotecznym, gdzie jedna osoba z miejscowości Dziembowo wypożyczałaby książki
dla swoich mieszkańców z biblioteki w Kaczorach. Myślę, że jeśli znalazłaby się w/w
osoba doszlibyśmy do porozumienia z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kaczorach.
Wójt – mgr Brunon Wolski podziękował wszystkim druhom strażakom za ich sprawną
działalność. „Wielkie słowa uznania dla strażaków z terenu naszej gminy, którzy społecznie
zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom”.

ad. pkt 12/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 14 29 XXX sesję Rady Gminy Kaczory
Przewodniczy ł:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Kowal Stefan
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