P R O T O KÓ Ł nr 2/2010
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach

W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka
Radca Prawny – Danuta Boniowska
Radni Rady Gminy – wg listy obecności
Sołtysi – wg listy obecności
Zaproszeni goście - wg listy obecności.

Sprawy porządkowe:
Obrady drugiej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodniczył Pan
Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 1300
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory przeczytał porządek obrad II sesji:
1. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Kaczorach nt. wyborów
samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. w Gminie Kaczory
2. Ślubowanie Wójta Gminy Kaczory (Brunona Wolskiego)
3. Wystąpienie Wójta.
4. Zakończenie
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze 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 wprowadziła zmian w porządku II sesji.

ad. pkt 1 / Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Kaczorach nt.
wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. w Gminie
Kaczory.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal poprosił Panią Jadwigę Wojnicką Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Kaczorach o przedstawienie informacji nt.
wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. w Gminie Kaczory.
(treść przedstawionej informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 2 / Ślubowanie Wójta Gminy Kaczory Brunona Wolskiego.
Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory poprosił Pana Brunona Wolskiego (Wójta wybranego
w bezpośrednich wyborach, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 r.) o złożenie wobec
Rady Gminy ślubowania.
(przed aktem ślubowania przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie)
Wójt Gminy Kaczory - Pan Brunon Wolski złożył ślubowanie, wypowiadając
następujące słowa roty:
„Obejmując urząd wójta Gminy Kaczory, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców Gminy Kaczory.”
Po akcie ślubowania Wójt Gminy otrzymał gratulacje i życzenia od radnych
i zaproszonych gości.
ad. pkt 3 / Wystąpienie Wójta.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal poprosił Pana Brunona Wolskiego –
Wójta Gminy Kaczory o wystąpienie.
Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski:
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Drodzy Goście, któryś już raz składam
ślubowanie, ale za każdym razem jest to wielkie przeżycie, ponieważ ślubuję, że będę służył
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców naszej gminy, co jest bardzo
zobowiązujące. Myślę, że każdy z nas składając dziś ślubowanie, czuł nie tylko satysfakcję,
że zostaliśmy wybrani i że zdobyliśmy mandat na kolejne cztery lata, ale również zdawał
sobie sprawę z wielkiego ciężaru odpowiedzialności, jaki na nas spoczywa wobec ludzi,
którzy nam zaufali.
10 listopada podczas ostatniej sesji rady minionej kadencji, dziękowałem za
współpracę radnym. Wspomniałem także, że była to jedna z bardziej zgodnych rad. Dzięki
temu, że ciągnęliśmy wóz w jedną stronę, udało nam się wspólnie osiągnąć wiele. Jestem
przekonany, że moja współpraca z obecną Radą Gminy Kaczory, sołtysami, radami sołeckimi
będzie tak samo owocna jak w poprzedniej kadencji, a w przypadku odmiennych zdań
będziemy potrafili zawsze dojść do konsensusu. Wszystkim nam zależy przecież, by naszym
mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Nie powinniśmy zadowalać się tym, że nasza gmina
osiągnęła wysoki pułap rozwoju. Powinniśmy nadal pracować, by osiągnąć więcej. Dlatego
komitet, z którego startowałem przyjął pewne zobowiązania wobec naszego społeczeństwa.
Teraz musimy przyrzec naszym mieszkańcom, że będziemy realizować to, co obiecaliśmy.
Myślę, że pozostali radni przyłączą się do nas i będą z nami wspólnie realizować założenia
programu. Sądzę, że dojdziemy do porozumienia i będziemy robić wszystko, by nasza gmina
rozwijała się nadal, a w efekcie osiągnęła niedościgniony dla pozostałych gmin województwa
wielkopolskiego pułap rozwoju.
W obecnej kadencji zamierzamy realizować kolejne inwestycje oraz troszczyć się
o dalszą integrację naszego społeczeństwa. Bardzo zależy nam byśmy wszyscy tworzyli
monolit, jedną wielką rodzinę. Uważam, że po części już nam się to udało osiągnąć
w poprzedniej kadencji. Efekty można było zauważyć choćby podczas minionych wyborów,
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które przebiegły bardzo spokojnie i bez wulgaryzmów. Chcę podziękować wszystkim
komitetom, za to, że nie doprowadziły do poróżnień między mieszkańcami. Ważną działką,
którą się zajmiemy będzie oświata i sport. Będziemy nadal troszczyć się o nasze przedszkola,
by wszystkie nasze dzieci mogły uczęszczać do tych palcówek. Nadal będziemy inwestować
w szkoły i wykształcenie młodzieży, tak by nasze dzieci nie miały kompleksów wychodząc
z naszych szkół. Zajmiemy się tworzeniem dobrych warunków do rozwoju sportu we
wszystkich miejscowościach, poprzez wspieranie działalności klubów sportowych,
doskonalenie bazy sportowej we wszystkich miejscowościach. W programie założyliśmy
także budowę „Orlika” Nie będzie to jednak inwestycja priorytetowa. Mimo nacisków
z zewnątrz decyzji o tej budowie nie podjęliśmy w minionych kadencjach. Uznaliśmy, że
w naszej gminie bardziej przydatne będą sale gimnastyczne, które mogą być wykorzystywane
przez cały rok. Uważam, że „Orliki” są przydatne w dużych miastach. Jeden „Orlik” na
terenie gminy nie zaspokoi naszych potrzeb, ponieważ musimy zapewnić dobre warunki
dzieciom i młodzieży we wszystkich trzynastu miejscowościach. Mamy wiejskie domy
kultury i boiska we wszystkich wsiach. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać
o właściwe ich wyposażenie, a dopiero później zająć się kwestią budowy „Orlika”. Jeśli Rada
Gminy Kaczory uzna za stosowną budowę „Orlika”, podejmiemy kroki w tym kierunku.
Ważna będzie również dla nas kultura. Choć uważamy, że Gminny Ośrodek Kultury
w Kaczorach działa bardzo dobrze, chcielibyśmy poszerzyć możliwości udziału dzieci
i młodzieży w kołach zainteresowań, zespołach muzycznych, działających przy szkołach
i Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach. W dalszym ciągu będziemy dbać o profilaktykę
zdrowotną. Na wzór lat ubiegłych będą przez nas systematycznie organizowane badania
profilaktyczne. Inwestycją priorytetową będzie jednak budowa krytej pływalni przy
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach. Obecnie już realizujemy tę inwestycję.
W ubiegłym tygodniu w poniedziałek podpisaliśmy akt notarialny w sprawie zamiany
gruntów pod budowę basenu. Będziemy nadal kontynuować budowę oraz modernizację dróg
i chodników w pozostałych miejscowościach. Myślę, że z czasem wszystkie miejscowości
będą wyglądały tak ładnie jak dziś wygląda np. Dziembówko czy Morzewo. Liczę, ze
mieszkańcy naszych miejscowości przyłączą się do realizacji tego celu poprzez odnawianie
opłotowań i elewacji domów na swoich posesjach. W programie działania na bieżącą
kadencję założyliśmy także budowę Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach. Obecnie
przygotowujemy plan zagospodarowania przestrzennego, zamierzamy wkró tce podpisać akt
notarialny, dotyczący zamiany gruntów pod budowę. W dalszym ciągu zamierzamy
doposażyć jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt, celem
zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.
Życzę wszystkim obecnym radnym, pracownikom Urzędu Gminy Kaczory, sołtysom,
dyrektorom szkół dobrej współpracy z radą i wójtem, tak byśmy pod koniec tej kadencji
wszyscy mogli wyjść z tej sali z podniesioną głową i powiedzieć, że wypełniliśmy swój
obywatelski obowiązek wobec naszych mieszkańców.

ad. pkt 4 / Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący
Rady Gminy Kaczory zakończył o godz.13 45 II sesję Rady Gminy Kaczory.
Protokółowała:

Przewodniczył:
Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Agnieszka Kopydłowska
Inspektor

Stefan Kowal
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