P R O T O K Ó Ł nr 3/2010
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 29 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.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Radny Rady Powiatu w Pile – Marian Martenka.
Sołtysi – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.

Radni nieobecni: Jarosław Goldberg.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady trzeciej 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 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 1-2 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokóły z pierwszej i drugiej sesji z dnia
2 grudnia 2010 r. wyłożone są do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną
zgłoszone przez radnych uwagi wobec ich treści to uważał będę, że protokoły zostały przez
Radę przyjęte.
Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści w/w protokołów. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokoły zostały przez Radę Gminy przyjęte bez
poprawek.
Porządek III 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 budżetu Gminy Kaczory na 2010 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania
własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 r.
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8. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Kaczory.
9. Rozpatrzenie skargi na działalność organu wykonawczego gminy.
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.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wnosi na wniosek Wójta o poszerzenie w/w
porządku sesji o dodatkowy punkt 9a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podatku od nieruchomości.
Poprosił o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadziła w/w
zmianę w porządku III sesji.

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

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
a) Radny Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Komisja Rewizyjna spotkała się trzy razy w minionym okresie. W dniu 10 grudnia odbyło
się posiedzenie wspólne wszystkich komisji, na którym omawiany był budżet na rok 2011.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała budżet na 2011 r., nie wnosząc żadnych uwag.
W dniu 22 grudnia, komisja odbyła posiedzenie samodzielne. To posiedzenie dotyczyło
rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Grabińskiego na organ wykonawczy gminy. W/w skarga
zostanie omówiona podczas dzisiejszej sesji w jednym z kolejnych punktów. 28 grudnia
obradowały Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Tematem
posiedzenia były sprawy związane z porządkiem dzisiejszej sesji. Spotkanie rozpoczęło się od
przedyskutowania zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. Budżet jest dynamiczny, zmienia
się pod wpływem m.in. dotacji. Tym razem była to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na
pomoc społeczną. Nikt z członków komisji nie wniósł zastrzeżeń w tej sprawie, podobnie jak
do treści uchwały, dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy. Uwagi zgłoszono jednak do punktu szóstego
porządku sesji tj., odnoszącego się do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Jeden z kolegów zasugerował, że niniejszy program winien być bardziej wnikliwy. Chcę
jednak podkreślić, że WPF jest prognozą, która opiera się na szacunku, trudno, więc
wymagać, by był szczegółowy. Dwie osoby były przeciwne podjęcia tej uchwały, pozostałe
treść zaaprobowały. Uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kaczory poparło pięć
osób, a dwie wstrzymały się od głosu. Zastrzeżeń nie zgłoszono również w sprawie
niewielkich zmian w treści uchwały o podatku od nieruchomości, gdyż wprowadzone zmiany
nie wywoływały skutków finansowych.

2

b) Radny Kazimierz Załachowski – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu:
W dniu wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie KZOKiS wraz z Komisją Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw,
które są tematem dzisiejszej sesji. Do projektu o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010,
komisje nie wniosły żadnych zastrzeżeń, a w sprawie budżetu na 2011 r. przyjęły dwie
autopoprawki. Po przedstawieniu i wyjaśnieniu przez Skarbnik Gminy Panią Agnieszkę
Grabarską uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,
komisje w zasadzie zaaprobowały treść uchwały. Sześć osób opowiedziało się za w/w
uchwałą, dwie były przeciwne. Zostały także wniesione dwie uwagi do tego projektu.
Pierwsza dotyczyła zorganizowania komisji wyjazdowej, w sprawie budowy basenu. Druga harmonogramu zebrań wiejskich – zaproponowano, by w przyszłości nie organizować
w jednym dniu kilku zebrań. Kolejna kwestia odnosiła się do warunków i trybu finansowania
zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy. Komisje zatwierdziły uchwałę.
Padło jednak wiele negatywnych opinii na temat działalności klubów sportowych LZS na
terenie naszej gminy. Zasugerowano zorganizowanie w możliwie jak najkrótszym czasie
oddzielnej komisji, dotyczącej tylko działalności klubów LZS. Pojawiły się również uwagi,
odnoszące się do zbyt małej kwoty pieniędzy, przeznaczanej na inwestycje drogowe
w Jeziorkach. W dalszej części obrad przedyskutowano kwestię wynagrodzenia Wójta Gminy
Kaczory. Większość opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały bez zmian, jedna osoba
wstrzymała się od głosu. Zgłoszono również wnioski, dotyczące następujących spraw:
zakresu remontu oczyszczalni ścieków w Kaczorach, zniszczonej tablicy informacyjnej
w Zelgniewie, oświetlenia na terenie gminy, niebezpiecznego skrzyżowania w Śmiłowie.

c) Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski:
W minionym okresie zastanawialiśmy się nad inwestycjami, sprawami organizacyjnymi,
planem działania oraz budżetem na bieżący i przyszły rok. Do 15 listopada 2010 r. złożyłem
do biura Rady Gminy Kaczory realny projekt budżetu na 2011 r., dostosowany do możliwości
finansowych gminy. Cieszę się, że komisje przyjęły go bez uwag. Jeśli chodzi o zamierzenia
inwestycyjne będziemy w dalszym ciągu realizować to, co rozpoczęliśmy wcześniej, a więc
kontynuować inwestycje drogowe w poszczególnych miejscowościach. W tym roku będzie
również realizowana inwestycja powiatowa, związana z budową drogi biegnącej przez
miejscowości: Byszewice, Rzadkowo, Kaczory, Dziembowo, Dziembówko. Zobowiązaliśmy
się również w tej inwestycji uczestniczyć. W odpowiednim czasie zorganizujemy spotkanie
ze Starostą Pilskim i naszymi radnymi w sprawie przebiegu tej inwestycji, zabezpieczenia
poszczególnych miejscowości i budowy chodników przy tej drodze. Poza tym obecnie
walczymy z zimą. Muszę przyznać, że nasi mieszkańcy są bardzo wyrozumiali, mimo że nie
zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie na czas. Za tą wyrozumiałość serdecznie dziękuję.
Zwracam się również z prośbą do sołtysów, by przypominali mieszkańcom o obowiązku
odśnieżania chodników przy swoich posesjach. Na koniec chciałbym skierować słowa
uznania do organizatorów tegorocznych spotkań opłatkowych. Chcę podkreślić, ze spotkania
te spełniają swoją funkcję - integrują naszą społeczność. Zachęcam mieszkańców wszystkich
miejscowości do organizacji podobnych spotkań.
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ad. pkt 4/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kaczory na 2010 r.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr III/9/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaczory na 2010 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Radna Aleksandra Wienke – wiceprzewodnicząca odczytał projekt uchwały w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na
terenie Gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr III/10/2010 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory (uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(11 głosów – za, 3 głosy – przeciw, 0 – głosów wstrzymujących) uchwałę Nr III/11/2010
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
1) Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały
w sprawie budżetu Gminy Kaczory na 2011 rok (bez uwzględnienia autopoprawek).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
2) Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr SO – 0952/I/14/
Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z
dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kaczory na
2011 r. (opinia RIO stanowi załączniki nr 6 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
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3) Radny Zbigniew Zdanowicz zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu przedstawił opinię KRGPiB w sprawie
projektu budżetu na 2011 r. (opinia stanowi załączniki nr 7 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi:
Radny Radosław Górka poinformował, że do w/w opinii zamieścił uwagę w sprawie
budowy boiska sportowego „Orlik” ze środków nadwyżki budżetowej. Wolne środki
mogłyby pojawić się w budżecie gdyby gmina Kaczory korzystała z dofinansowania
unijnego. Ponadto zarzucił gminie niewłaściwy dobór realizowanych inwestycji do
składanych wniosków. Zaproponował skorzystanie z dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich przy realizacji planowanych w 2011 roku dwóch inwestycji. Sugerował
złożenie wniosków na budowę Wiejskiego Domu Kultury i okolicznego boiska w Jeziorkach
oraz na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Podkreślił, że na realizację każdej z
tych inwestycji gmina mogłaby otrzymać 75% dofinansowania. Wystąpił z propozycją
udziału pracowników urzędu w szkoleniu w zakresie przygotowania takich wniosków i
niezbędnej dokumentacji. W końcowej części wypowiedzi radny ustosunkował się do
planowanej budowy basenu. Jego zdaniem zaplanowana kwota 5 mln zł będzie
niewystarczająca na wybudowanie estetycznego i funkcjonalnego obiektu. Radny Radosław
Górka zalecał przygotowanie symulacji kosztów budowy i utrzymania obiektu, aby w
przyszłości gmina nie musiała corocznie dokładać do przedsięwzięcia dużych nakładów
finansowych. Podsunął również pomysł zorganizowania spotkania wyjazdowego w celu
wymiany doświadczeń z przedstawicielami władz gmin, które niedawno wybudowały
pływalnie.
4) Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal odczytał autopoprawki do projektu
uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Kaczory nr 266/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku:

a) Autopoprawka nr 1 - W załączniku nr 2 zmniejsza się plan w dziale 758, rozdział
75818 § 4810 o kwotę 130 000, plan po zmianie wynosi 62 000 zł i ustala się plan
w dziale 926, rozdział 92605 § 2820 w kwocie 130 000 zł. Powyższe skutkuje
wprowadzeniem zmian w załączniku nr 6.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(13 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 1 – głos wstrzymujący) w/w autopoprawkę.

b) Autopoprawka nr 2 - § 4 otrzymuje brzmienie:
„ Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 20 000 zł
2) 2) celową w kwocie 42 000 zł z tego:
- 40 000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego,
- 2 000 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy o przemocy
w rodzinie.”
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

5

Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(13 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 1 – głos wstrzymujący) w/w autopoprawkę.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(13 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 1 – głos wstrzymujący) uchwałę Nr III/12/2010
w sprawie budżetu na 2011 r. - po uwzględnieniu autopoprawek (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załączniki nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(10 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 4 – głosy wstrzymujące) uchwałę Nr III/13/2010
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr
9 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/
Radny H. Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Pan
Stanisław Grabiński, zamieszkały Brodna 14 A w dniu 26 listopada 2010 r. wystąpił do
Wojewody Wielkopolskiego zarzucając Wójtowi Gminy kłamstwo oraz nie wyegzekwowanie
wykonania przez Pana Feliksa Gniota decyzji Wójta Gminy Kaczory Nr ŚR./6215-37/09
z dnia 10 lutego 2010 r., która jest prawomocna i nie została wykonana w zakresie punktu
3 tj. pobudowanie na działce nr 64/1 odcinka rurociągu i połączenia go ze starym rowem
odpływowym z jeziora na działce nr 65. Wojewoda Wielkopolski w/w pismo Stanisława
Grabińskiego potraktował jako skargę na Wójta Gminy i pismem Nr IR.IX-2.0554-4/10
z dnia 6 grudnia 2010 r. stosownie do przepisu art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego, przekazał do rozpatrzenia przez Radę Gminy
Kaczory. Przewodniczący Rady Gminy Kaczory pismem z dnia 11 grudnia 2010 r. przekazał
przedmiotową skargę do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy celem ustosunkowania się do
zarzutów zawartych w skardze.
Pan H. Kalka odczytał w/w skargę Pana S. Grabińskiego (skarga stanowi załącznik nr
10 do niniejszego protokołu).
W dniu 22 grudnia spotkali się członkowie Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia
skargi Pana Stanisława Grabińskiego. W posiedzeniu uczestniczyły także strony konfliktu,
Sekretarz Gminy Pani Gizela Durecka, która przedstawiła cały proces wymiany
korespondencji między Panem Stanisławem Grabińskim a Urzędem Gminy w Kaczorach. Na
podstawie uzyskanych danych komisja stwierdziła, że organ wykonawczy zachował
rzetelność, wymagane terminy i wydał decyzję na podstawie opinii biegłego. Z pkt. 3 tej
decyzji nie zgodził się Pan Stanisław Grabiński. W wyjaśnieniu Pan Feliks Gniot zaznaczył,
że wykonał decyzję częściowo z powodu utrudnień, związanych z wejściem na teren Pana
Grabińskiego. W związku z niejasną sytuacją, członkowie komisji zadecydowali
o zorganizowaniu wyjazdu na miejsce konfliktu. Po oględzinach na miejscu konfliktu komisja
stwierdziła, iż 95% robót zostało wykonane zgodnie z decyzją. Nie wykonano tylko 5-6
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metrowego odcinka rurociągu na działce Pana Feliksa Gniota. Co stanowiło podstawę do
uznania przez komisję, że skarga jest tylko w części uzasadniona.
Radny Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego gminy.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr III/14/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego gminy
(uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9a/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr III/15/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości (uchwała stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 10/ Zapytania i wolne wnioski.
Pan Eugeniusz Nowak – Prezes Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych – Proszę o jak najszybsze zorganizowanie spotkania radnych z prezesami
klubów LZS na terenie naszej gminy.
Pan Marian Martenka – Przewodniczący Rady Powiatu w Pile – Korzystając z okazji
chciałbym pogratulować Panu Wójtowi i radnym wygranej w tegorocznych wyborach
samorządowych. Mam nadzieję, ze współpraca między samorządem gminy Kaczory,
a samorządem powiatu będzie układała się dobrze, z korzyścią dla nas wszystkich,
a w szczególności dla mieszkańców naszej gminy. Poza tym chciałbym złożyć wszystkim
Państwu w imieniu Rady Powiatu w Pile, Starosty Pilskiego najserdeczniejsze życzenia na
Nowy 2011 Rok. Życzę, aby ten rok był dla Państwa pełen pomyślności, licznych sukcesów
i radości.
Pan Stanisław Grabiński – mieszkaniec gminy - Dziękuję Panu Henrykowi Kalce i całej
Komisji Rewizyjnej za uczciwe i rzetelne podejście do sprawy i rozpatrzenie mojej skargi
w ciągu jednego dnia.

ad. pkt 11 / Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wnosi na wniosek Wójta o usunięcie
z w/w porządku III sesji punktu 11) Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski i
przeniesienie go na kolejne posiedzenie sesji.
Poprosił o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadziła w/w
zmianę w porządku III sesji.

ad pkt 12 / Zakończenie
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1341 III sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Agnieszka Kopydłowska

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Stefan Kowal
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