P R O T O K Ó Ł Nr 11/2011
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
Na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) otwarta została jedenasta sesja Rady Gminy Kaczory.
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Radca Prawny - Danuta Boniowska
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach – Piotr Jankowski
Sołtysi – wg listy obecności
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.

ad. pkt 1 - Sprawy porządkowe.
Obrady jedenastej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan Kowal
– Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12 00 w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu gości i radnych, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, tj.100% co stanowi odpowiednią ilość do
podejmowania prawomocnych uchwał - (listy obecności radnych oraz pozostałych osób stanowią
załącznik nr 1,2 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół Nr 10/2011 z dziesiątej sesji z dnia
28 października 2011 r. jest wyłożony do wglądu w trakcie obrad. Jeżeli do końca sesji nie będą
zgłoszone uwagi do treści protokołu to uważać się będzie, że protokół został przez Radę Gminy
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.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek XI 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na
lata 2011-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory
na lata 2012-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2012 r.
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8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kaczorach do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną.
10. Przedstawienie informacji Urzędu Skarbowego w Pile o wynikach przeprowadzonej analizy
oświadczenia majątkowego radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13. Zakończenie.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a wyżej cytowanej ustawy Rada Gminy
może wprowadzić zmiany w porządku sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu
rady.
ad. pkt 2 - Interpelacje i zapytania.
Radny Radosław Górka - powiedział między innymi: - prośba do Pana wójta, abyśmy
dowiadywali się o Pana działalności, podejmowanych decyzjach w minionym okresie typu warunki
zabudowy, umorzenia podatków w danym okresie, może brał Pan udział w szkoleniach, delegacjach
w punkcie 3, a nie na samym końcu.
ad. pkt 3 - Informacja nt. działalności w minionym okresie
a) Radny Kazimierz Załachowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu - powiedział między innymi:
W ostatnim okresie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Pierwsze odbyło się 8 grudnia 2011 r. i dotyczyło omówienia budżetu na rok 2012 oraz WPF na lata
2012 – 2026. Drugie odbyło się wczoraj wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Na pierwszym posiedzeniu obecni byli tez członkowie innych Komisji T. Załachowski oraz M. Radke. Pani skarbnik omówiła szczegółowo WPF na lata 2012 – 2026 - do tej
przedstawionej sprawy nie było uwag. Do projektu budżetu na przyszły rok - do omówionych dochodów nie było uwag. Jeśli chodzi o wydatki to radna J. Stachowiak przedstawiła uwagi dotyczące
nauczycieli, szkół, ochrony zabytków. Na tym posiedzeniu mieliśmy obowiązek przedstawienia
opinii. Opinia ta została przyjęta głosowaniem w stosunku 3 do 1 i projekt budżetu został przyjęty.
Posiedzenie Komisji, które odbyło się w dniu wczorajszym dotyczyło spraw związanych z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Pani skarbnik omówiła projekt uchwały WPF na lata 2012-2026 i jest
mała korekta, zwiększono pozycję dotyczącą remontów WDK w miejscowościach Zelgniewo i Morzewo po 5 tys. Zostało to przyjęte bez uwag. Jeśli chodzi o budżet na 2012 rok to konstrukcja i
projekt został przedstawiony profesjonalnie. Kilku radnych miało uwagi głównie dotyczące budowy
krytej pływalni, która ma być sfinansowana w całości z kredytu. Kolejna sprawa dotycząca zmiany
formularzy do poboru podatków. Zmiana ta dotyczy terminu składania formularzy z 15 na 31 stycznia. Wyznaczenie GOPS w Kaczorach do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną. Wniosek, który się nasuwa w związku z tym zadaniem, to kolejne zadanie należące do gmin, w ślad, za którym
nie idą środki finansowe.
Wnioski zgłoszone na komisji:
Radna J. Stachowiak – prośba o wyjaśnienie tematu śmieci na terenie naszej gminy
Radna A. Wienke – prośba o pobudowanie chodnika w Kaczorach na ul. Chodzieskiej w kierunku
marketu DINO.
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Radny T. Załachowski - droga z Dziembowa do Dziembówka (prawa strona od rozwidlenia) prośba o utwardzenie pobocza.
Radny R. Górka – prośba o wyjaśnienie funkcjonowania krytej pływalni po wybudowaniu.
b) Radny H. Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - powiedział między innymi:
Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w ostatnim okresie odbyła dwa wspólne posiedzenia, które dotyczyły tematów dzisiejszej sesji. Wszyscy członkowie
obecni na posiedzeniu zaopiniowali proponowane uchwały pozytywnie. Różnica dotyczyła tylko
budżetu gminy na 2012 r. Radny J. Schur wstrzymał się od głosu – powodem było konsekwencja
decyzji w sprawie budowy krytej pływalni oraz pompy głębinowej na hydroforni w Morzewie. Odnośnie pompy dyr. ZUWiK widzi możliwość w krótkim czasie wymiany tej pompy. Ja osobiście racjonalnie widzę rozwiązanie o połączeniu sieci wodociągowej Kaczor z Morzewem.

c) Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski - powiedział między innymi:
Miniony okres to przede wszystkim konstrukcja budżetu na 2012 rok, która została
przedłożona Radzie 15 listopada br. Ostatnio odbyły się dwa posiedzenia Komisji gdzie
debatowano nad tym budżetem. Chciałbym wyrazić swoje zadowolenie, że nie było większych
uwag do konstrukcji budżetu, którą wójt przedstawił Radzie. Myślę, że jest całkowite zrozumienie
Rady sytuacji, w jakiej ten budżet tworzymy. Bo wiemy, że to nie jest tak, że budżet został właśnie
taki przedłożony i że ten budżet będzie obowiązywał przez cały rok. Wiemy dokładnie, na czym
polega praca Rady, że co chwilę wprowadzamy jakieś korekty i zmiany do budżetu i takie zmiany
również przewiduję w budżecie na 2012 rok.
Wiemy, co mamy w budżecie ujęte, jakie inwestycje podstawowe, co będziemy realizować. To
będą główne zadania, a na bieżąco będziemy śledzić, jakie ruchy będzie można wprowadzać w
ciągu roku. Bo liczymy z Panią skarbnik i innymi radnymi, którzy się bliżej zapoznali z budżetem,
że ten budżet jest prawie na minimum ustawiony. Myślę, że może być lepsza realizacja. Chyba, że
rzeczywiście nastąpi jakiś krach w kraju, bo trudno to przewidzieć. Wiemy, jaka jest sytuacja
polityczna, jeśli chodzi o nasz kraj i Europę. To też może mieć wpływ na realizację naszego
budżetu. Ale przyjęliśmy ten budżet na takim minimalnym poziomie, który powinien być bez
problemu zrealizowany i liczymy, że będziemy wprowadzać na bieżąco korekty, na lepszy.
Przygotowujemy inwestycję na przyszły rok. Jesteśmy w trakcie opracowań dokumentacji na
następne budowy dróg i chodników. Niektóre dokumentacje są już gotowe. A jeśli chodzi
o przygotowywane dokumentacje to są te, które na ostatniej sesji były podnoszone min. droga na ul.
Kościelnej w kierunku cmentarza w Śmiłowie, droga w Jeziorkach w kierunku Brodnej oraz
chodnik w Brodnej przy drodze powiatowej. Jeśli będzie możliwe to oczywiście będziemy robić
jeszcze inne zadania. Nacisk będziemy kłaść na obwodnicę Ruda – Ujście jako inwestycję
powiatową. Miejscowości, przez które przechodzi ta inwestycja będziemy stopniowo
uporządkowywać. Rzadkowo jest już skończone. Następna miejscowość to Kaczory ul. Chodzieska,
miejscowość Dziembowo (druga strona). Trochę nas to kosztuje, bo powiat stawia warunek, że jeśli
gmina się dołoży to będziemy realizować wspólnie. Jeśli chodzi o Rzadkowo (druga strona) to 80%
poszło z budżetu gminy. Chodniki w Dziembowie i Dziembówku 50% z budżetu gminy.
W najbliższym czasie będą negocjacje w sprawie chodnika (druga strona) w Dziembowie.
Oczywiście nie zapominamy o Byszewicach, tam jest konieczny chodnik i również z powiatem
będziemy to realizować. Najważniejsza i ta najdroższa inwestycja w przyszłym roku, to oczywiście
budowa krytej pływalni w Kaczorach. Mam nadzieję, że w miesiącu kwietniu/maju ruszymy
z realizacją.
Można wyrazić zadowolenie, że zaplanowane inwestycje na 2011 rok zostały zrealizowane.
Drogi, które mieliśmy zaplanowane nastąpił ich odbiór. Uczestniczyli w nim sołtysi
poszczególnych miejscowości. Wszystkie prace zostały zapłacone i jesteśmy na bieżąco. I nie jest
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przeszkodą budowa pływalni, że inne inwestycje zostaną wstrzymane wręcz wiemy, że w budżecie
mamy więcej inwestycji zaplanowanych niż było to pierwotnie w WPF. Bardzo ważna inwestycja
budowa WDK w Jeziorkach. Od strony formalnej jest już wszystko załatwione, jest pozwolenie na
budowę i w przyszłym roku ruszamy z tą inwestycją. Jeśli będzie potrzeba zmiany w budżecie na
2012 rok na bieżąco będą wprowadzane. Mam tu na myśli pomoc w remontach realizowanych
przez inne podmioty np. zabytki i nie tylko kościół w Kaczorach, ale i pozostałe kościoły na terenie
naszej gminy oraz większe remonty szkół i przedszkoli.
Chciałbym podziękować za przygotowywane spotkania w okresie przedświątecznym. Takie
spotkania już się odbyły i jeszcze będą w najbliższym czasie. Brałem udział oraz przewodniczący
i inni zaproszeni goście. Życzliwość i serdeczność, jaka panuje w tym okresie przedświątecznym,
życzę, aby panowała również przez cały rok. Wtenczas będziemy mogli te cele, które sobie
zakładamy łatwiej osiągnąć.
Radny Stefan Kowal Przewodniczący – poinformował o wyroku WSA w Poznaniu:
Informuję, że Rada Gminy Kaczory w dniu 7 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr IV/19/2011 w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za
inkaso. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Nr 62, poz. 1099 z dnia 15 marca 2011 r.
Pani Wiesława Szymczak inkasent sołectwa Kaczory pismem z dnia 31 marca 2011 r. wezwała
Radę Gminy Kaczory do usunięcia naruszenia prawa w ww. uchwale w części dotyczącej
wysokości ustalonego dla niej wynagrodzenia za inkaso podatków, poprzez podwyższenie go do
poziomu 7 % tak jak w innych miejscowościach Gminy Kaczory.
Rada Gminy Kaczory uchwałą Nr V/37/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. nie uwzględniła
przedmiotowego wezwania i odmówiła zmiany zaskarżonej uchwały w żądanej przez skarżącą
części.
Uchwała wraz z uzasadnieniem została doręczona Pani Wiesławie Szymczak w dniu 22
kwietnia 2011 r.
Pani Wiesława Szymczak w dniu 23 maja 2011 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr IV/19/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 lutego
2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia
za inkaso.
Skarga Pani Wiesławy Szymczak została w dniu 20 czerwca 2011 r. przekazana do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wyrokiem nr Sygn. akt I S.A./Po 465/11 z dnia
13 października 2011 r. po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy, zważył, że
skarga Pani Wiesławy Szymczak nie zasługuje na uwzględnienie i oddalił skargę.
ad. pkt 4
Radna Aleksandra Wienke Wiceprzewodnicząca – odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2011-2026.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów uchwałę
Nr XI/70/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata
2011-2026.
(„za”- 14 głosów: Stefan Kowal, Aleksandra Wienke, Henryk Kalka, Ryszard Grzelak,
Dariusz Krupa, Małgorzata Śliwińska, Kazimierz Załachowski, Jan Kieruj, Jan Schur,
Jarosław Goldberg, Radosław Górka, Joanna Stachowiak, Marek Radke, Tomasz
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Załachowski, „przeciwnych” – 1 głos: Zbigniew Zdanowicz, „wstrzymujących” – 0)
(uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 5
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2011 rok.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XI/71/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
(uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 6
Radna Aleksandra Wienke Wiceprzewodnicząca – odczytała projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2012 - 2026.
Pytania i uwagi:
Radny M. Radke – po raz kolejny mamy zagłosować nad zatwierdzeniem WPF i po raz kolejny ja
i większość radnych nie usłyszeliśmy odpowiedzi na pytania zadawane przez nas od kilku miesięcy
min.
1. Jaki jest roczny koszt utrzymania obiektu pod nazwą kryta pływalnia w Kaczorach?
2. Jaka kwota obciąży budżet dodatkowo w 2014 r. wynikająca z rozliczenia
finansowego funkcjonującej krytej pływalni?
3. Proszę o dołączanie do przedstawionych rozliczeń osób/ekspertów, którzy dokonali
wyliczeń tych kosztów.
Radny Jan Schur – powiedział między innymi - wielokrotnie mówiłem o budowie studni
głębinowej w hydroforni w Morzewie. Dwa lata z rzędu w budżecie były zapewnione środki na ten
cel. Z doświadczeń wiemy, że jest zagrożenie w Morzewie. W chwili obecnej mamy tylko jedną
studnię. W obecnym budżecie na 2012 r. nie ma o tym zmianki. Prawdą jest, że startując z komitetu
Pana wójta na pierwszym miejscu była budowa krytej pływalni. Wtedy nikt nie wiedział, jakie będą
koszty. Na dzień dzisiejszy wiemy tylko tyle ile będzie kosztowała budowa. Ja rozmawiam z
swoimi wyborcami i to, że wstrzymuję się od głosu to jest zdanie moich wyborców. Zdecydowana
większość jest przeciwna.
Radny R. Górka – powiedział miedzy innymi - mam nadzieję, że odpowiedź na pytania zadane
przez radnego Radke uzyskamy w punkcie 5 lub 6, a nie na samym końcu w punkcie 12. Apeluję od
roku abyście państwo przedstawili nam koszty. Odpowiedzialność spada na nas, na Radę, która
będzie głosowała za. Kontaktowałem się z dwiema miejscowościami, w których już takie baseny
funkcjonują:
1.
W Goczałkowicach basen budowała inna firma budowlana. Konsorcjum z Gliwic było tylko
podwykonawcą.
2.
W Kietrzu basen został oddany w tym roku. Ale tam w promieniu 30 km nie ma żadnego
basenu.
Apeluję po raz ostatni i mam nadzieję, że do czasu ogłoszenia przetargu na kredyt, odważymy się i
pojedziemy zobaczyć 2 obiekty podobne, jakie mają powstać w Kaczorach.
Radny T. Załachowski – powiedział między innymi - również nie będę głosował za budżetem i za
WPF, ponieważ mamy dobry przykład basenu w Wągrowcu. Na początku tego roku został otwarty,
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a na jesień miasto już miało problemy z utrzymaniem.
Radny S. Kowal – powiedział między innymi – zawsze można wszystko skrytykować, i u nas na
sali pewne kwestie są przedstawione w różny sposób. Ja również analizowałem funkcjonowanie
basenów w różnych gminach. Tam też niektórzy radni byli przeciwni budowie basenów. W
programie naszym budowę basenu mieliśmy od dawna i nikt się z tym nie ukrywał. Gdyby baseny
były opłacalne robiliby to biznesmeni, bez żadnego udziału budżetu gminy. Jest to cel publiczny,
gdzie mamy prawo i obowiązek to realizować dla dobra dzieci, młodszego pokolenia. W gminie
Kaczory mamy potencjalnie około tysiąca dzieci, które będą uczestniczyć. Kwestia zadłużenia
gminy – przy założeniu, że nie będzie żadnych środków zewnętrznych, to zadłużenie sięgnie 60%.
Budowa kanalizacji, szkół, przedszkoli, gdybyśmy tego nie robili, nic by nie było.
Radny R. Górka – powiedział między innymi – ja proszę o przedstawienie kosztów zapisanych na
papierze podpisanym przez fachowców. Jeżeli jesteśmy w stanie wybudować obiekt którego koszty
będą na poziomie 1 mln zł i 700 tys będzie ze sprzedaży biletów, to jestem za. Sztuką jest, aby w
godzinach od 15 – 22 chodziły osoby na basen. Bierzemy kredyt na 100% inwestycji i proszę nie
porównywać budowy pływalni do domku jednorodzinnego, kanalizacji.
Radny R. Grzelak – powiedział między innymi – wysłuchując wypowiedzi opozycji, chciałbym
powiedzieć, że nikt nie przypisuje sobie inwestycji. Zawsze było mówione, że robimy to wszyscy
razem.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów uchwałę
Nr XI/72/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2012 – 2026
(„za”- 9 głosów: Stefan Kowal, Aleksandra Wienke, Henryk Kalka, Ryszard Grzelak, Dariusz
Krupa, Małgorzata Śliwińska, Kazimierz Załachowski, Jan Kieruj, Jarosław Goldberg,
„przeciwnych” – 5 głosów: Radosław Górka, Joanna Stachowiak, Marek Radke, Tomasz
Załachowski, Zbigniew Zdanowicz, „wstrzymujących” – 1 Jan Schur,)
(uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 7 – Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2012 r.
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – z upoważnienia Wójta przedstawiła projekt uchwały w
sprawie budżetu na 2012 rok.
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – odczytała opinię Nr SO – 0952/I/1/15/Pi/2011 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kaczory
na 2012 rok.
(opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)
Radny J. Goldberg Przewodniczący Komisji – odczytał opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu w sprawie projektu budżetu na 2012 rok.
(opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)
Pytania i uwagi:
Radny Z. Zdanowicz – powiedział między innymi – na posiedzeniu komisji wstrzymałem się, lecz
na dzień dzisiejszy jestem przeciwny. Byłem przeciwny zaciągnięciu kredytu i nadal swoje zdanie
podtrzymuję. Dziwi mnie zdanie Pana Goldberga bo był przeciwny zaciągnięciu kredytu, dlaczego
teraz zmienił zdanie. W Zelgniewie mieszka około 500 mieszkańców, na dzień dzisiejszy 5-10 osób
może będzie korzystało z tego basenu. Jestem za inwestycjami w gminie, ale na które nas stać.
Radny J. Goldberg – powiedział między innymi – odnosząc się do wypowiedzi Pana Zbyszka
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nadal jestem przeciw. Głosowałem za budżetem i planem WPF. Ale jestem w 100% przekonany, że
budowa basenu nie dojdzie do skutku. Rozmawiałem z przedstawicielami firmy, która startowała do
przetargu i budowa basenu za 8 mln, to jest budowa po kosztach. Pan wójt powiedział, że nie są
przewidziane aneksy do umowy. Przy obecnym wzroście paliwa, energii nie wierzę w to, że obędzie
się bez aneksów. Moim zdaniem wzrośnie to około 3 mln. Przedsiębiorstwo z Gliwic wystąpi do
Pana wójta o zwiększenie kwoty budowy pływalni. Zapłacą karę umowną. Krytyczny moment na
rok 2014 zadłużenie wzrośnie na ponad 60 %, Izba Obrachunkowa nie pozwoli doprowadzić do
takiego stanu i nie zatwierdzi. Głosowałem za planami w budżecie i WPF. Natomiast przeciwko
basenu jestem nadal.
Przewodniczący obrad poinformował, że do projektu budżetu nie wniesiono autopoprawek i w
związku z tym zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów uchwałę
Nr XI/73/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok.
(„za”- 9 głosów: Stefan Kowal, Aleksandra Wienke, Henryk Kalka, Ryszard Grzelak, Dariusz
Krupa, Małgorzata Śliwińska, Kazimierz Załachowski, Jan Kieruj, Jarosław Goldberg,
„przeciwnych” – 5 głosów: Radosław Górka, Joanna Stachowiak, Marek Radke, Tomasz
Załachowski, Zbigniew Zdanowicz, „wstrzymujących” – 1 Jan Schur,)
(uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 8
Radna Aleksandra Wienke Wiceprzewodnicząca - odczytała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XI/74/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości.
(uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 9
Radna Aleksandra Wienke Wiceprzewodnicząca – odczytała projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do realizacji zadań w zakresie
pracy z rodziną.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XI/75/2011 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do
realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną.
(uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 10
Radny Stefan Kowal Przewodniczący – poinformował, że kolejny punkt (10) porządku obrad
dotyczący przedstawienia informacji Urzędu Skarbowego w Pile o wynikach przeprowadzonej
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analizy oświadczenia majątkowego radnych, stanowi część niejawną.
W związku z tym radnych Rady Gminy proszę o pozostanie na sali obrad, a dla pozostałych osób
(gości) ogłaszam 10 minutową przerwę.
Po wyjściu gości z sali obrad przewodniczący poinformował radnych, że informacja ta
stanowi tajemnicę skarbową. Poprosił wszystkich radnych o złożenie na piśmie przyrzeczenia –
zgodnie z art. 294 §1 pkt 2, § 2 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późni. zm. )
Następnie odczytał informację Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 26.10.2011 r. o stwierdzonych
nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych radnych.
Na tym przewodniczący zakończył część niejawną sesji i poprosił wszystkich o udział w dalszej
części obrad sesji.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
ad. pkt 11 - Zapytania i wolne wnioski
Radna J. Stachowiak – powiedziała między innymi.
1. Jestem zdumiona, a nawet zbulwersowana wypowiedziami, a konkretnie chodzi mi o
wypowiedz radnego Goldberga. Jeśli tak jest jak mówi, to chciałabym, aby ktoś się odniósł
do tego. Usłyszałam dzisiaj na sesji, co powiedział Pan wójt, że nie można ogłosić
przetargu, jeśli się nie ma środków w budżecie. My ogłosiliśmy przetarg na budowę basenu
nie mając środków w budżecie i do dzisiaj ich nie mamy. Naprawdę zastanawiam się, co
dalej z tą inwestycją.
2. Szkoda, że konkretnych kosztów utrzymania basenu nie możemy usłyszeć, a myślę, że jest
to sprawa do załatwienia. Zwykły technik budowlany by sobie z tą sprawą poradził, tu nie
trzeba większych ekspertów.
3. W połowie grudnia zapadł wyrok w Sądzie Pracy w Pile, to jest oczywiście wyrok I
instancji. Wiemy, że sprawa dotyczyła mobingu Pani Edyty Suśniak przeciwko Urzędowi
Gminy. Sąd zasądził około 50 tys. złotych odszkodowania. Kwota z odsetkami to około 66
tys. Proszę mi wierzyć ja też rozmawiam z wyborcami tak jak Pan Zdanowicz mówi
wszyscy pytają z czyich pieniędzy to pójdzie. Mieszkańcy mówią, aby osoba, która to
zawiniła zapłaciła z własnych pieniędzy. Wyborcy nie mają ochoty na płacenie takich kwot.
Radny H. Kalka – powiedział między innymi - pozwólcie drodzy Państwo, że zakończę troszeczkę
poezją ten rok, słowami Wieszcza, wypowiedzianymi przez sędziego w Księdze I Pana Tadeusza:
„... Sędzia w domu dawne obyczaje chował
I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu
Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu.
"Tym ładem- mawiał - domy i narody słyną,
Z jego upadkiem domy i narody giną".....

ad. pkt 12 - Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
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Nie zgłoszono wniosków.
ad. pkt 13 - Zakończenie
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory zakończył o godz. 1410 XI sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Monika Baszczyn

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory

Młodszy Referent

Stefan Kowal
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