P R O T O K Ó Ł nr 33/2010
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 30 września 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.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
7) Sołtysi – wg listy obecności.
8) Mieszkańcy gminy Kaczory.

Radni nieobecni: Edward Górka, Joanna Stachowiak.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady trzydziestej 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 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 trzydziestej drugiej sesji z dnia
27 sierpnia 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 XXXIII 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 podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze
2010 r.
7. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca analizy
oświadczeń majątkowych.
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8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku
sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wnosi na wniosek Wójta o poszerzenie w/w
porządku sesji o dodatkowe punkty: 4a) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości i 4b) Podjęcie uchylającej uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych.
Poprosił o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadziła w/w
zmiany w porządku XXXIII sesji.

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

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Radny Henryk Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisje w okresie
międzysesyjnym spotkały się dwukrotnie - w dniu 24 i 29 września. Pierwsze spotkanie
wynikało z planu pracy Komisji i dotyczyło inwestycji proekologicznych w Zakładach RolnoPrzemysłowym „Farmutil H.S. S.A.”, drugie materiałów sesyjnych. Pierwotnie pierwsze
posiedzenie zaplanowano w siedzibie Urzędu Gminy, jednak w związku z tym, że miało ono
m.in. dotyczyć funkcjonowania zakładów utylizacyjnych, prezes Zakładów RolnoPrzemysłowych „Farmutil H.S. S.A.” Przemysław Andryszak zaproponował, że
odpowiednim miejscem do tych rozmów będą przedmiotowe zakłady. W ostatnim czasie
zakłady utylizacyjne zostały skontrolowane przez komisarzy weterynaryjnych z Unii
Europejskiej, którzy w asyście przedstawicieli głównego, wojewódzkiego i powiatowego
lekarza weterynarii sprawdzali je w zakresie ich funkcjonowania w zgodzie z przepisami
unijnymi. Po skrupulatnej kontroli komisarze stwierdzili jednoznacznie, że posiadają one
wszystkie wymagane prawem pozwolenia, a realizowane tu procesy produkcyjne nie
wymagają żadnej korekty. Firmę sprawdzili także niedawno inspektorzy Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kontrola także zakończyła się pozytywnie dla zakładów.
Zakład posiada wszystkie wymagane certyfikaty i może prowadzić działalność gospodarczą.
Często jest odwiedzany przez delegacje zarówno z kraju jak i z zagranicy, stanowi wzorzec.
W dalszej części posiedzenia Radni zwiedzili „serce” zakładów – urządzenia neutralizujące
nieprzyjemne zapachy – termooksydator. Zgodnie z przepisami Radni musieli założyć odzież
ochronną. Prezes P. Andryszak oraz dyrektor Roma Jachimowska posłużyli za
przewodników. Radni zapoznani zostali z technologią spełniającą najwyższe światowe
standardy, z technologią utylizacyjną monitorowaną komputerowo 24 godziny na dobę.
Niestety zaniki energii elektrycznej powodują, że czasami czuć nieprzyjemne zapachy. Jest to
jednak sporadyczne i nieuciążliwe, a zakłady w/w awarie starają się szybko usuwać.
Na spotkaniu w dniu wczorajszym omawialiśmy materiały sesyjne. Sprawy
podatkowe zawsze są delikatne i najchętniej Radni nie podnosiliby stawek podatków.
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Niestety musimy także dbać o dochody i budżet gminy. Komisje zaakceptowały w większości
propozycje Wójta Gminy. Wzrosty stawek podatku od nieruchomości są minimalne od 1,2%
do 3%. Zmiany w budżecie dotyczyły głównie wzrostu dochodów o 54 600 zł, wynikały ze
wzrostu podatku od środków transportowych o 30 tys. zł i odsetek o 14 tys zł. W budżecie
ponadto przewidziano dodatkowe 8 tys. zł na zakup lekkiego samochodu strażackiego dla
OSP Kaczory. Kolejny punkt porządku sesji tj. realizacja budżetu za I półrocze
korespondował z punktem Komisji Rewizyjnej – ściągalność podatków w gminie Kaczory za
I półrocze. Wykonanie budżetu gminy Kaczory za I półrocze jest powyżej 50%. Niestety
obawy budzi procent wykonania udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych, które wynosi 40,25% i jest jeszcze niższy niż zakładaliśmy. Niestety na w/w
wielkość gmina nie ma wpływu. Te środki wpływają z budżetu państwa. Uważam, że
ściągalność w gminie jest dobra. W stosunku do osób fizycznych wystawiono w 2010 r.
52 tytuły wykonawcze i 399 upomnienia. Na szczęście wartości wynikające z w/w
dokumentów nie mają znaczącego wpływu na realizację budżetu. Problem ze ściągalnością
jest tylko w stosunku do dwóch zakładów – podmiotów, w których sprawie toczą się sprawy
sądowe. Pozostałe projekty uchwał Komisje zaopiniowały pozytywnie.
Radny Kazimierz Załachowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu:
KZOKiS wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu
w dniu wczorajszym odbyła wspólne posiedzenie, które składało się z dwóch części.
W pierwszej części Radni omawiali sprawy związane z porządkiem dzisiejszej sesji. Projekty
uchwał Komisje przyjęły bez zastrzeżeń. W przypadku stawek podatku od nieruchomości
przychyliliśmy się do propozycji Wójta poza dwoma wyjątkami. W sprawie stawki od
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
gruntów pozostałych zaproponowaliśmy niższe stawki o 0,20 zł i 0,01 zł. Musimy pamiętać,
że podstawowym źródłem dochodów w gminie są podatki, których drastycznie nie wolno
podnosić, jednak z drugiej strony z czegoś gmina musi realizować inwestycje. Ponadto
pamiętajmy, że 2010 r. jest pierwszym rokiem, kiedy gminy muszą dokładać 20% ze środków
własnych do zadań zleconych. Udziały z budżetu państwa są coraz niższe, a na terenie naszej
gminy jeszcze nie zamknięto żadnego zakładu ani nie wzrosło gwałtownie bezrobocie.
Niezrozumiałe są, zatem niższe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Myślę, że Pani Skarbnik Gminy wraz z Wójtem Gminy o wiele lepiej radzą sobie
z budżetem a niżeli Ministerstwo Finansów. Pozostałe projekty uchwał zaopiniowano
pozytywnie.
Druga część posiedzenia była wyjazdowa. Zgodnie z planem Komisji chcieliśmy
obejrzeć działalność Wiejskich Domów Kultury, ich stan techniczny oraz wyposażenie.
Byliśmy w WDK w Zelgniewie, Brodnej, Rzadkowie i Prawomyślu. Wnioski, które się
nasuwają po tych wizytach są następujące:
Ø Wiejskie Domy Kultury są potrzebne, toczy się wokół nich działalność kulturalna.
Ø Generalnie stan WDK z terenu naszej gminy jest dobry z wyjątkiem kilku wsi.
W najlepszym stanie jest WDK w Brodnej. Myślę, że jego stan techniczny
zaskoczyłby niejedną osobę. W Zelgniewie konieczny jest remont dachu, który
przecieka. Natomiast w najgorszym stanie jest WDK w Prawomyślu, w którym
konieczny jest kapitalny remont, praktycznie wszystko wymaga naprawy.
Ø Wizyta dała radnym obraz, czym żyją poszczególni mieszkańcy wsi, jakie są ich
potrzeby i oczekiwania.
Pozostałe Wiejskie Domy Kultury odwiedzimy podczas kolejnego posiedzenia Komisji.
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Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski:
Kadencja 2006 – 2010 dobiega końca. Myślę, że efekty jej pracy są widoczne
i będziemy mieli powody do zadowolenia. W każdej miejscowości naszej gminy były
realizowane inwestycje. Na ostatniej, listopadowej sesji podsumujemy to, co zostało
wykonane i co jeszcze trzeba zrobić.
W okresie międzysesyjnym najważniejszą uroczystością były Dożynki Gminne. Na
forum sesji dziękuję wszystkim jej uczestnikom, tj. sołtysowi wsi Dziembowo – Janowi
Kierujowi, Radzie Sołeckiej, Panią z Wiejskiego Koła Gospodyń Wiejskich, wszystkim
mieszkańcom wsi Dziembowo oraz organizatorom – Panią z Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Urzędu Gminy. Cała miejscowość była znakomicie przygotowana do w/w uroczystości.
Czuliśmy się w niej bardzo dobrze. Dożynki gminne są wielkim świętem rolników, ale i też
całej gminy. Każdego roku są obchodzone w innej miejscowości, więc nie stanowią rutyny
jak np. Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego, w którym Gmina Kaczory zwyciężała cztery
razy z rzędu i w związku z tym każdego roku odbywały się one w Kaczorach. Obecnie
zajęliśmy trzecie miejsce i w 2011 r. nie będziemy organizatorami w/w Turnieju. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom biorącym udział w w/w uroczystości, organizatorom, sołtysowi wsi
Morzewo Janowi Schurowi.
Realizowane inwestycje na terenie gminy dobiegają, koń3ca. W Prawomyślu odbiór
odbył się bez uwag. W Morzewie, Dziembowie niestety odbiór zawierał uwagi, więc
odbędzie się drugi odbiór. W Śmiłowie inwestycja nie została zakończona, więc odbioru
jeszcze nie było. Myślę, że odbędzie się on w przyszłym tygodniu. Na 2010 r. inwestycje
zostały zakończone. Jednak prace drogowe będą nadal realizowane, np. w Rzadkowie przy
drodze powiatowej, wkrótce w Morzewie, przy blokach w Rzadkowie (z funduszu gminnego)
oraz niewielki deptak na Osiedlu Przylesie w Kaczorach.
Przymierzamy się do inwestycji na przyszły rok. Wstępnie z powiatem podpisaliśmy
porozumienie. Uzgodniliśmy, że inwestycje gminne realizowane w 2011 r. będą powiązane
z inwestycjami powiatowymi tj. budową drogi Ujście – Ruda. Na przykład, jeśli powiat
wykona chodnik przy drodze powiatowej w danej miejscowości z jednej strony, gmina zrobi
chodnik po drugiej stronie. Wówczas całe miejscowości będą uporządkowane, dotyczy to wsi
Rzadkowo, Dziembowo. Ponadto podpisaliśmy z powiatem porozumienie, że będziemy
wspólnie budować chodnik z Dziembowa do Dziembówka. W budżecie na 2011 r. będziemy
musieli zaplanować też opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w
Kaczorach. Pomimo, iż realizacja tej inwestycji jest przewidywana na lata 2014-2015,
dokumenty będą potrzebne szybciej, aby wystąpić o środki unijne. Podpisaliśmy także
porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kaczory w sprawie wymiany gruntów pod
budowę pływalni w Kaczorach. Jest też akceptacja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Lasów Państwowych. Myślę, że wkrótce tj. za około miesiąc zostanie podpisany akt
notarialny i przystąpimy do realizacji w/w inwestycji w latach 2012-2013. Oczywiście
w miarę posiadanych środków w budżecie, będziemy realizować inne inwestycje drogowe.
Na ostatniej sesji będziemy rozmawiać o projekcie budżetu na 2011 r.

ad. pkt 4/
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed przystąpieniem do podjęcia
uchwały w sprawie podatku od nieruchomości prosi o przegłosowanie stawek podatków,
które były proponowane w różnej wysokości przez Komisje, a mianowicie:
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a) od budynków lub ich części zawiązanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
(§ 1 pkt 2 b)
Trzy Komisje proponowały stawkę 17,-, jedna Komisja stawkę 16,80.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów („za”
– 11 głosów, „przeciwnych” – 2 głosy, „wstrzymujących” – nie było) przyjęła stawkę 16,80
zł od budynków mieszkalnych lub ich części zawiązanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

b) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
(§ 1 pkt 2 d)

(Komisja Rewizyjna i KRiOŚ proponowały – 4,20)
(KZOKiS i KRGPiB proponowały – 4,15)
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów
(„za” – 9 głosów, „przeciwnych” – 2 głosy, „wstrzymujących” – 2 głosy) przyjęła stawkę
4,20 zł od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej.
Przewodniczący obrad ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
Przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal odczytał projekt uchwały w sprawie podatku od
nieruchomości.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXIII/197/2010 w sprawie podatku od nieruchomości (uchwała stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu).

ad. pkt 4a/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXIII/198/2010 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (uchwała stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 4b/
Radny Ryszard Golla odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXIII/199/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaczorach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
(uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXIII/200/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła informację z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze 2010 r. oraz odczytała uchwałę Nr
SO – 0953/22/15/Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 8 września 2010 r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Gminę Kaczory informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. – pozytywną opinię (informacja
wraz z załącznikami oraz opinią stanowią załączniki nr 7,8 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

ad. pkt 7/
Pani Gizela Durecka – Sekretarz Gminy z upoważnienia Wójta przedstawiła informację
o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych (informacja stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Pan Stefan Kowal przedstawił informację
dotyczącą analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych (informacja stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
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ad. pkt 8/ Zapytania i wolne wnioski.
Radna Hanna Okupniak – Mam pytanie do przedstawiciela Zakładów Rolno –
Przemysłowych „Farmutil H.S. S.A.” w Śmiłowie. Czy braki w dostawie energii do w/w
zakładów leżą po stronie zakładu „ENEA” czy zakładów „Farmutil H.S. S.A.”? Dziwię się
żeby np. w całą ubiegłą niedzielę nie było dostawy prądu w Śmiłowie?
Odp. Pan Andrzej Krojec – Przedstawiciel Zakładów Rolno – Przemysłowych „Farmutil
H.S. S.A.” w Śmiłowie - Niestety nie potrafię odpowiedzieć na w/w pytanie, nie znam
tematu. W w/w sprawie otrzyma Pani pisemną odpowiedź.
Pan Andrzej Szymczak – Sołtys wsi Kaczory – Czy zostaną wykonane pozostałe ulice na
Osiedlu Przylesie w Kaczorach? Ten temat jest już poruszany od kilku lat, obiecano na
zebraniach wiejskich przygotowanie dokumentacji. Niestety Wójt Gminy w zamiarach na
2011 r. nic o tym nie mówił.
Odp. Pan S. Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory – Mówiliśmy, że w/w temat
zostanie podjęty dopiero wówczas, kiedy większość mieszkańców będzie wybudowanych.
Pan Marian Martenka – Radny Rady Powiatu w Pile – Rzeczywiście jest porozumienie
miedzy powiatem a Wójtem w sprawie przyszłorocznych, wspólnych inwestycji związanych
z budową obwodnicy na terenie gminy Kaczory. Na ten moment budowa obwodnicy
wyprzedziła zakładany harmonogram. Obecnie trwają prace ziemne na odcinku drogi
Białośliwie – Miasteczko Krajeńskie. Planowano do końca 2010 r. wykonać odcinek tylko do
Białośliwia, jednak wykonawca ma większą moc przerobową odnośnie prac ziemnych
i nawożenia wyrównawczej warstwy. W związku z tym prace będą bardziej zaawansowane.
Zatem należy spodziewać się, że już wiosną przyszłego roku prace będą realizowane na
terenie gminy Kaczory. Jeśli gmina zgłasza wolę wykonania chodnika po jednej stronie drogi
to polepszy to znacząco sytuację przy drogach powiatowych tych miejscowości. Zawarte
porozumienie dotyczyło także prac, które będą wykonywane jeszcze w tym roku. Inwestycje
w Rzadkowie i Morzewie są prowadzone przez powiat przy współudziale gminy, która
zobowiązała się do dostarczenia kostki brukowej w obu miejscowościach. Nie widzę
przeszkód, aby w/w prace będą realizowane równolegle.
Radna Hanna Okupniak – Przeprowadziłam rozeznanie wśród mieszkańców Osiedla
Leśnego w Śmiłowie i wnioskujemy o ustawienie znaku ograniczającego prędkość.

Ad. pkt 9/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji
w dniu 29.09.2010 r.:
Ad. wniosku Radnego Jana Schura, który zaproponował sprzedaż tzw. „nauczycielówki”
w Morzewie, twierdząc, że utrzymanie w/w budynku przynosi gminie straty.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Oczywiście, że przynosi starty. Przymierzaliśmy się już do
sprzedaży w/w budynku, jednak osoby, rodziny go zamieszkujące nie były zainteresowane
wykupem. Do w/w tematu podejdziemy jeszcze raz w przyszłym roku.
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Ad. wniosków Radnej Małgorzaty Śliwińskiej
Ø Do jakiego momentu będzie wykonany chodnik w Rzadkowie przy Kościele? Czy
zostanie zrobiony aż za kaplicę w kierunku plebani?
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Tak się umawialiśmy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu
Dróg w Pile oraz Proboszczem Parafii Rzadkowo.
Ø Czy przy okazji w/w inwestycji jest możliwość wykonania też chodnika w Rzadkowie
przy drodze powiatowej od posesji p. Kozak (od bloków) w kierunku Kościoła.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Rzeczywiście taka potrzeba jest. Jednak z powiatem o tym
nie rozmawialiśmy. Zobaczymy czy uda się coś wykonać przy okazji obecnie realizowanej
inwestycji, jeśli nie, będziemy o tym pamiętać.
Ad wniosku Radnej Aleksandry Wienke – W ostatnim czasie jest duża awaryjność
przepompowni ścieków w Prawomyślu (w okolicy posesji p. Kin, przy drodze powiatowej).
Często szambo wycieka na ulicę, powoduje zastój wody.
Odp. Jerzy Skwirowski Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach –
Na wspomnianej przepompowni minął czas eksploatacji pomp. Są już zamówione nowe,
jednak dotrą dopiero za 2,3 tygodnie. Myślę, że nowe pompy w/w problem powinny
rozwiązać.
Ad wniosku Radnej Romy Gapińskiej – Ponownie proszę o wykonanie jeszcze w tym roku
prac przy drodze gminnej z Dziembowa do Piły – przynajmniej w najgorszych punktach.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – Mówiłem, że będę szukał osoby, która naprawiłaby to
tanim kosztem. Niestety z tego, co się orientowałem to nie jest wcale takie tanie. Być może
jeszcze w tym roku uda się coś zrobić z tą drogą – pozyskać materiał na najgorsze miejsca tej
drogi.
Ad wniosku Radnej Hanny Okupniak – W Śmiłowie na przeciwko szkoły podstawowej
(przy wyjeździe z ulicy Osiedle Leśne) stoi ogromy jesion zagrażający bezpieczeństwu. Proszę
o zgłoszenie w/w problemu do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad.
Odp. Wójt – mgr Brunon Wolski – W/w wniosek zgłosimy do Krajowej Dyrekcji Dróg
i Autostrad.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na dzisiejszej sesji:
W sprawie przygotowania dokumentacji na Osiedlu Przylesie w Kaczorach cały czas
czekamy na mapy. Myślę, że tak jak powiedział Pan S. Kowal drogi będziemy robić
sukcesywnie, tam gdzie będą zakończone budowy, chyba, że będzie możliwość pozyskania
środków zewnętrznych na drogi lokalne, które uda się otrzymać.
Skoro zostało zrobione rozeznanie i mieszkańcy tego chcą, znak na Osiedlu Leśnym
w Śmiłowie zostanie ustawiony.
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ad. pkt 10/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 14 00 XXXIII sesję Rady Gminy Kaczory.
Przewodniczy ł:

Protokółowała:

Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Agnieszka Kopydłowska
Inspektor

Stefan Kowal
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