P R O T O K Ó Ł nr 13/2012
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 27 kwietnia 2012 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
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.
Radni Rady Powiatu – Hanna Gapińska, Marian Martenka.
Sołtysi – wg listy obecności.
Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaczorach – Florian
Kledzik.
9) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
10) Mieszkańcy gminy.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady trzynastej 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 15 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 dwunastej sesji z dnia 16 marca
2012 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 w/w protokołu. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez
poprawek.
Porządek XIII sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
– przewodniczących Komisji,
– Wójta.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2011 r.
a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
b) opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
c) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowymi i sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2011 r.
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5. Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1.01. 2011 r. do 31.12.2011 r.:
a) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia
2011 r.
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Kaczory za 2011 r.
c) odczytanie opinii RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi
absolutorium za 2011 r.
d) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Kaczory za 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały z w sprawie intencji przystąpienia Gminy Kaczory do Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
8. Informacja Komendanta Gminnego OSP w Kaczorach nt. działalności w 2011 r.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. 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, iż na wniosek radnego Kazimierza
Załachowskiego wnosi o poszerzenie w/w porządku XIII sesji o dodatkowy punkt:
3a) Apel w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmian w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku XIII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny Marek Radke:
Ø Poprosił o wyjaśnienie przyczyn niekonsekwencji założeń projektowych do stanu
aktualnego dotyczącego starodrzewia na terenie budowy krytej pływalni
w Kaczorach?
Ø Kiedy i w jakiej formie będzie zorganizowana pomoc psychologiczna, socjologiczna
i finansowa dla osób z rodzin, które w ostatnim okresie doświadczyły dramatycznych
przeżyć z powodu utraty członka najbliższej rodziny?
Ø Dlaczego zgodzono się i pozwolono na wdrożenie projektu, który nie zapobiega utraty
chodnika na ul. Dziembowskiej z chwilą wybudowania krytej pływalni w Kaczorach?
Ø Poprosił o interwencję Urzędu Gminy w celu wyegzekwowania właściwych
warunków BHP dla pasażerów korzystających z komunikacji WTP.
Radna Joanna Stachowiak:
•
•
•

Kiedy zostanie przyznana podwyżka płac dla pracowników administracji
i obsługi szkół oraz przedszkoli?
Kiedy zostaną wyremontowane boiska sportowe na terenie gminy Kaczory?
Czy na sezon letni zostaną przygotowane plaże na terenie gminy i czy będzie
przeprowadzone badanie wody?
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Radny Tomasz Załachowski – Kiedy zostaną zakończone prace nad umocnieniem poboczy
na drodze gminnej z Dziembowa w kierunku Kaliny (droga się kruszy, pobocza są
wymywane)?

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
a) Radny Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Poinformował, że
Komisja Rewizyjna podczas swych dwóch posiedzeń omawiała sprawy udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 r. oraz dotyczące programu XIII sesji. Podczas
posiedzenia w dniu 17 kwietnia KR dyskutowała nad realizacją, wykonaniem budżetu gminy
za 2011 r. i przygotowała wniosek oraz opinię w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy. Przeciwko absolutorium był jeden członek Komisji. Na wspólnym posiedzeniu
wszystkich Komisji w dniu 25 kwietnia KR zapoznała się z nową ustawą „śmieciową”, która
w pewnych kwestiach zobowiązuje gminy do realizacji gospodarki odpadami we własnym
zakresie. Dla realizacji tych zadań gminy mogą utworzyć związek międzygminny, który
przejmie od nich w/w zadania.
b) Radny Jarosław Goldberg – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu: KRGPiB wraz z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
odbyła wspólne posiedzenie, podczas którego omawiano sprawy budżetowe tj.
podsumowanie naszej działalności, za 2011 r. Dzisiaj oceniamy sposób realizacji budżetu za
2011 r. Uważam, że wykonanie w kwocie około 97% dochodów i wydatków jest wysokim
wynikiem. Na posiedzeniu Komisje rozmawiały także nt. gospodarki odpadami. Boimy się,
że po zmianach prawnych wzrosną koszty, lecz wierzymy w możliwość negocjowania
niższych cen przez związek gminny. Przewodniczący odczytał wnioski zgłoszone na
posiedzeniu:
Radny Zbigniew Zdanowicz pyta:
– Na kiedy jest planowany remont GOK w Kaczorach?
– Gdzie i kiedy powstanie jakakolwiek wieża sieci komórkowej w Zelgniewie?
– W budżecie na 2013 r. zaplanować środki na dokończenie budowy chodnika
w Zelgniewie.
– Poprawić nawierzchnię drogi powiatowej z Zelgniewa w kierunku „Płotek”.
Inne zgłoszone wnioski:
– Naprawić przystanki autobusowe w Śmiłowie (wybite szyby).
– Naprawić przystanek autobusowy w Kaczorach koło DINO (zlikwidować napisy). Brak
kontaktu policji z radnymi i radą sołecką w Zelgniewie.
– Zrobić wiatę przy szkole w Kaczorach dla dzieci oczekujących na autobus (przy figurze).
– Czy w 2012 r. jest planowany wykup ziemi pod drogę na ul. Górnej w Śmiłowie?
– Mieszkańcy Osiedla Przylesie pytają o częste wyłączenia wody w ostatnim czasie.
– Poprawić nawierzchnię placu przed sklepem GS w Śmiłowie.
c) Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski w przedstawionej informacji z działalności
w minionym okresie odniósł się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która będzie obowiązywała od 1 lipca 2013 r. Poinformował, że problem śmieci na terenie
gminy Kaczory jest już rozwiązany. Zdaniem Wójta nasza gmina może służyć przykładem dla
innych gmin. Jako samorząd jesteśmy jednak zobowiązani do realizacji w/w ustawy
i podjęcia poczynań, które zostały przedstawione na komisjach. Podkreślił, że dzięki
przystąpieniu do związku międzygminnego, będzie można wynegocjować korzystniejszą cenę
usługi. W dalszej części wypowiedzi, Wójt Gminy Kaczory mgr Brunon Wolski
zasygnalizował, że w najbliższym czasie zostaną zatwierdzone projekty organizacyjne szkół
i przedszkoli na rok szkolny 2012/2013. W przyszłym roku szkolnym zostanie utrzymany taki
sam stan jak w roku bieżącym. Wójt gminy zaznaczył, że nie ma potrzeby podwyższania
godzin, gdyż każdy dyrektor ma do dyspozycji tzw. godziny karciane. Zmiany są
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nieuniknione w przypadku przedszkola w Kaczorach. Do przedszkola w roku szkolnym
2012/2013 zgłoszono ponad 140 dzieci – to znacznie więcej niż można przyjąć (limit 125). Po
wspólnej naradzie uzgodniono, że zostaną przyjęte wszystkie dzieci. W związku, z czym,
konieczne jest podjęcie dalszych decyzji rozwiązujących problem. Propozycje są dwie:
pierwsza – wszystkie dzieci będą przychodziły do przedszkola w godzinach porannych, druga
– dzieci w jednym oddziale będą uczęszczały na zajęcia zmianowo (pierwsza grupa rano,
druga popołudniu). W przypadku pierwszego rozwiązania gmina będzie musiała poczynić
inwestycje i poszukać środków w budżecie na zaadaptowanie nowego pomieszczenia.
W sprawie inwestycji Wójt Gminy Kaczory mgr Brunon Wolski nadmienił, że została
podpisana umowa na wykonanie nowej podłogi w sali gimnastycznej w Kaczorach. Przed
realizacją inwestycji zostaną dodatkowo pomalowane ściany, gdyż po ułożeniu nowej
podłogi, wszelkie prace remontowe mogą źle wpłynąć na jej stan.
W dalszej części wypowiedzi, mowa była o podpisaniu umowy na wykonanie dróg
gminnych w Jeziorkach (w kierunku Brodnej) i Śmiłowie (ul. Kościelna – droga w kierunku
cmentarza). Do wykonania dróg przystąpiła firma Pol Dróg Piła Sp. z o.o., która wygrała
przetarg.
Wójt Gminy mgr Brunon Wolski zaznaczył, że prowadzone są rozmowy w sprawie
porozumienia ze Starostwem Powiatowym na budowę chodników przy drogach
powiatowych. Podkreślił, że dokumentacja na realizację inwestycji w Brodnej jest już gotowa
i można przystąpić do ogłoszenia przetargu. Jeśli chodzi o Dziembowo i ul. Chodzieską
przygotowane są mapy do celów opiniodawczych, wkrótce zostanie opracowany projekt
organizacyjny. W celu wynegocjowania korzystnej ceny zamierza się przystąpić do jednego
przetargu na realizację dwóch lub trzech zadań.
Wójt Gminy poruszył także temat budowy basenu w Kaczorach. Poinformował, że
w związku z zaskarżeniem pozwolenia na budowę krytej pływalni przez trzy osoby z Kaczor,
podlega ono ponownemu rozpatrzeniu. Tak, więc prace na budowie rozpoczną się po
uprawomocnieniu się w/w dokumentu.
Udzielił pochwały sołtysowi Panu Łukaszowi Maśnicy za wykonanie prac
remontowych w Wiejskim Domu Kultury w Prawomyślu. Podkreślił, że efekty
przeprowadzonego remontu są godne pokazania w telewizji. Podziękował sołtysowi
Prawomyśla za zmobilizowanie wielu mieszkańców sołectwa do udziału w pracach
remontowych.
Wójt Gminy Kaczory mgr Brunon Wolski podał do wiadomości informację
o zakupieniu materiałów na wymianę podłogi w Wiejskim Domu Kultury w Dziembówku.
Prace remontowe przeprowadzą mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie.
Na zakończenie, poinformował, że w terminie od 16 kwietnia do 8 maja zostaną
złożone wnioski na dotację remontu Wiejskich Domów Kultury w Dziembowie i Śmiłowie
oraz na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach.

ad. pkt 3a/
Radny Kazimierz Załachowski – Odniósł się do sprawy nie przyznania Telewizji Trwam
miejsca na multipleksie cyfrowym. Powiedział, że media w tej sprawie milczą lub podają
nieprawdę. Radny zaproponował i odczytał apel, stanowisko rady w w/w sprawie (apel
stanowi załączniki nr 3 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie apel
w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.
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ad. pkt 4/ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2011 r.
a) Pani Agnieszka Grabarska - Skarbnik Gminy – z upoważnienia Wójta
Gminy Kaczory przedstawiła sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu
Gminy Kaczory, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat
jednostki) i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2011 rok
(sprawozdania stanowią załączniki nr 4 - 8 do niniejszego protokołu).
b) Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – odczytała Uchwałę Nr SO. –
0954/5/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o stanie mienia
jednostki i objaśnieniach Gminy Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu).
c) Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal zarządził dyskusję nad sprawozdaniem
finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2011 rok.
W dyskusji głos zabrali:
Radna J. Stachowiak – Przedstawiła zastrzeżenia wobec przedstawionych sprawozdań:
Nieuzasadnione potrzebami mieszkańców wydatkowanie kwoty 83 6400 tys. zł na
realizację zadania pod nazwą „budowa krytej pływalni w Kaczorach. Brak rzetelnej analizy
ekonomicznej tego przedsięwzięcia oraz zaciągnięcie tak wysokiego kredytu podważa ten
wydatek.
Niskie wykonanie wydatków w działach kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
(92,85%), kultura fizyczna i sport (93%), gospodarka mieszkaniowa (91%). Wątpliwości
budzi brak potrzeb w tych działach.
Radny R. Górka – Zarzucił Wójtowi Gminy Kaczory, że nie pozyskuje środków z Unii
Europejskiej. W 2011 r. pozyskał zaledwie kwotę 6.300 zł. Poprosił o zatrudnienie fachowca
w tej dziedzinie lub podpisanie umowy z firmą zewnętrzną, która zajmie się tymi sprawami.
Podkreślił, że w 2011 r. zbyt mało środków wydano na inwestycje – zaledwie 7%,
1 mln 400 tys. zł, podczas gdy inne gminy wydają od 15% - 20%.
Wyraził swoje niezadowolenie z powodu budowy basenu w Kaczorach. Stwierdził, że
budowa basenu, który nazywał „luksusem”, „bublem generującym koszty” w przyszłości
spowoduje, że gmina Kaczory nie będzie się rozwijać i prawidłowo funkcjonować.
Radny Kazimierz Załachowski – Wójt zrealizował wszystkie zadania, które Rada Gminy
przyjęła na 2011 r. Do budowy basenu przygotowywaliśmy się od lat. Czy jak na XXI wiek
budowa basenu jest aż tak dużym luksusem?
Radny H. Kalka – Sprawozdanie z wykonania budżetu powinno być realizacją uchwały
budżetowej za 2011 r. Wójt zrealizował budżet zgodnie z uchwałami podejmowanymi na
sesjach w 2011 r. na bardzo dobrym poziomie. Jestem radnym od 20 lat i z tego, co pamiętam
wykonanie było wyższe tylko w 2007 r. (100 %). Absolutorium nie odnosi się do całokształtu
działalności Wójta, lecz do wykonania za rok poprzedni. Komisja Rewizyjna przygotowała
pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Wójta za 2011 r.
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W związku z wyczerpaniem listy mówców przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal
zakończył dyskusję nad sprawozdaniami.
d) Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) – odczytała
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2011 rok.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
(11 głosów – za, 4 głosy – przeciw, 0 – głosów wstrzymujących) uchwałę Nr XIII/87/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Kaczory za 2011 rok (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 5/ Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia
2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
a) Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła informację o stanie mienia
gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. (informacja stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu).
b) Radny H. Kalka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek
(uchwałę) Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2011 rok wraz z opinią Komisji
Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2012 r. dotyczącą realizacji budżetu Gminy Kaczory za
2011 r. dołączoną do wniosku – uchwały (wniosek – uchwała wraz z załącznikiem
stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
c) Radny H. Kalka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał Uchwałę NR
SO-0955/3/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory o udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (uchwała - opinia stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
d) Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek – uchwałę Komisji
Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2012 r. o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy
Kaczory za 2011 rok.
Rada Gminy Kaczory w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym (bezwzględną
większością głosów) udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2011 rok („za”
wnioskiem – 10 głosów, „przeciwnych”- 5 głosów, „wstrzymujących”- 0 głosów).
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal odczytał uchwałę Nr XIII/88/2012 Rady
Gminy Kaczory z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Kaczory za 2011 rok (uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal wraz z Wiceprzewodniczącą Panią
A. Wienke i Wiceprzewodniczącym Panem Ryszradem Grzelakiem złożyli Panu Brunonowi
Wolskiemu Wójtowi Gminy gratulacje za dobrze prowadzoną działalność finansową
(wręczyli bukiet kwiatów).
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Przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę. Po przerwie wznowił obrady.

ad. pkt 6/
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2012 rok.
Pytania i uwagi:
Radna J. Stachowiak – Podkreśliła, że jedną z kwot zmian w budżecie, nad którą radni będą
głosować jest odszkodowanie za mobbing w kwocie 49 tys. zł. W imieniu własnym oraz
części mieszkańców uznała, że odszkodowanie nie powinno być wypłacone z budżetu gminy.
Poinformowała, że w tej sprawie zgłaszano jej różne propozycje prawne, odczytała fragment
jednej z nich.
Radna J. Stachowiak zgłosiła wniosek w sprawie wyłączenia z dzisiejszego głosowania kwoty
49 tys. zł z tytułu odszkodowania za mobbing. Poprosiła o dyskusję w tej sprawie.
Radna A. Wienke – Podkreśliła, że przedstawiona propozycja jest napisana
skomplikowanym językiem prawnym. Poprosiła o wyjaśnienia w tej sprawie radcy prawnego
obecnego na sali obrad.
Pani Danuta Boniowska Radca Prawny – Powiedziała, że w jej ocenie przepisy
przytoczone przez radną nie mają zastosowania, że wymienione artykuły nie dotyczą tej
sytuacji. Podkreśliła, że przepisy określają, że odszkodowanie musi zapłacić gmina a nie
Wójt. Ponadto wyjaśniła, że postępowanie Pani Skarbnik dotyczące wprowadzenia w/w
kwoty do zmian w budżecie jest zgodne z obowiązującymi przepisami oraz orzeczeniem.
Radny R. Górka – Przyznał, że to gmina musi zapłacić w/w odszkodowanie za mobbing,
który dopuścił się Wójt Gminy Kaczory. Zaproponował jednak, aby radni złożyli regres,
zobowiązali Wójta do zwrotu w/w odszkodowania, aby nad kwotą 49 tys. zł odbyło się
odrębne imienne głosowanie.
Pani D. Boniowska Radca Prawny – Rada nie ma kompetencji do podejmowania uchwały
zobowiązującej Wójta do zwrotu w/w odszkodowania (brak podstawy prawnej). Nie ma także
możliwości prawnej głosowania nad poszczególnymi kwotami w budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal poprosił o przegłosowanie wniosku Pani
J. Stachowiak.
Rada Gminy Kaczory w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów
(„za” wnioskiem – 5 głosów, „przeciwnych”- 9 głosów, „wstrzymujących”- 1 głos) nie
przyjęła wniosku radnej J. Stachowiak w sprawie wyłączenia z dzisiejszego głosowania
kwoty 49 tys. zł z tytułu odszkodowania za mobbing.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal poprosił o przegłosowanie uchwały
Nr XIII/89/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Podkreślił, że zgodnie
z wnioskiem radnego R. Górki będzie to głosowanie imienne.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
uchwałę Nr XIII/89/2012 („za”– 10 głosów – Jarosław Goldberg, Ryszard Grzelak, Henryk
Kalka, Jan Kieruj, Stefan Kowal, Dariusz Krupa, Małgorzata Śliwińska, Aleksandra Wienke,
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Kazimierz Załachowski, Zbigniew Zdanowicz, „przeciwnych”- 5 głosów – Radosław Górka,
Marek Radke, Jan Schur, Joanna Stachowiak, Tomasz Załachowski, „wstrzymujących”0 głosów) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok (uchwała wraz z załącznikami
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu) .

ad. pkt 7/
Radny R. Grzelak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) – odczytał projekt uchwały
w sprawie intencji przystąpienia Gminy Kaczory do związku Międzygminnego „Pilski
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XIII/90/2012 w sprawie intencji przystąpienia Gminy Kaczory do związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (uchwała stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Pan Florian Kledzik – Komendant Gminny OSP Kaczory szczegółowo przedstawił
informację nt. działalności jednostek OSP w gminie Kaczory za 2011 r. w formie prezentacji
multimedialnej (prezentacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

ad. pkt 9/ Zapytania i wolne wnioski
Mieszkaniec wsi Kaczory Zbigniew Cysarz – Zarzucił Wójtowi Gminy Kaczory brak
odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące celowości budowy basenu przez radnego
R. Górkę oraz inne osoby przeciwne jego powstaniu.
Pan Z. Cysarz zadał pytania radcy prawnemu Pani D. Boniowskiej: Czy zatrudnia
Panią Urząd Gminy, czy Pan Brunon Wolski? Czy urzędnik narażający na straty urząd jest
bezkarny, czy nie ponosi konsekwencji za popełnione błędy? Zarzucił radcy prawnemu, że
dziwnie stoi na straży prawa, skoro za odszkodowanie muszą zapłacić wszyscy mieszkańcy
gminy, a nie osoba winna.
Odp. Pani D. Boniowska – Zatrudnia mnie Urząd Gminy. Zawód swój wykonuję
bezstronnie zgodnie z przepisami prawa oraz etyki zawodowej. Obecnie nie ma możliwości
prawnej, aby zobowiązać Wójta Gminy do uregulowania w/w należności. Przytoczone
przepisy przez radną mają zastosowanie do pracowników Urzędu, ale nie do pracodawcy.
Radny Dariusz Krupa – W imieniu mieszkańców wsi Śmiłowo poprosił Radnych
Powiatowych o wykonanie chodników na ul. Kaczorskiej i Zelgniewskiej. Podkreślił
niewłaściwe wykonanie drogi powiatowej na ul. Śmiłowskiej w Kaczorach oraz jadąc dalej
w kierunku Śmiłowa (zakręty). Poinformował, że po licznych apelach w końcu doszło do
spotkania z przedstawicielami Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie skrzyżowania
w Śmiłowie, które nadal grozi wypadkiem śmiertelnym.
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Radna Rady Powiatu Hanna Gapińska – Poinformowała, że w Radzie Powiatu zajmuje się
polityką społeczną tj. osobami biednymi, bezdomnymi, chorymi, upośledzonymi i zawsze
wszelkie wnioski, uwagi dotyczące gminy Kaczory stara się reprezentować w powiecie.
Podziękowała Pani Zofii Kościelskiej sołtys wsi Brodnej, Pani Aleksandrze Wienke
Radnej Rady Gminy Kaczory, Panu Krzysztofowi Gromaczkiewiczowi Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Kaczory za wsparcie, pomoc na rzecz osób upośledzonych oraz wręczyła
drobne upominki.
Radny Z. Zdanowicz – Podziękował Radnej Rady Powiatu Pani H. Gapińskiej za
przywrócenie autobusu dla dzieci w Zelgniewie. Poprosił, aby w związku z nieobecnością
radnego Mariana Martenki zajęła się sprawą dokończenia budowy chodnika w Zelgniewie
oraz remontu drogi z Zelgniewa do Piły.
Radny K. Załachowski – Podkreślił ogromną rolę straży pożarnej w naszej gminie oraz
podziękował za dotychczasową działalność. Podziękował także firmie „FARMUTIL HS” za
nieodpłatne udostępnienie autokaru dla dzieci na zajęcia edukacyjne w Kalinie.
Radny R. Grzelak – Podkreślił, że nie rozumie, dlaczego jeden z radnych na komisjach
podpisał pozytywny wniosek w sprawie udzielenia absolutorium a na sesji zagłosował
przeciwko absolutorium. Poinformował ponadto, że nie zgadza się z zarzutami radnego
R. Górki w sprawie nie pozyskiwania środków unijnych przez Wójta Gminy.
Odp. Radny T. Załachowski – Poinformował, że na posiedzeniach Komisji głosował za
absolutorium, dzisiaj przeciwko ponieważ dopatrzył się zbyt niskiego wykonania planu
w niektórych działach.
Odp. Radny R. Górka – Zaprosił na wspólne posiedzenie Komisji, wspólną dyskusję
poświęconą pozyskiwaniu środków unijnych przez Gminę Kaczory.
Radny H. Kalka – Odniósł się do wyroku sądu w sprawie mobbingu Wójta Gminy.
Poinformował, że nie zgadza się z nim. Wójt jest człowiekiem wielkiej kultury, który
w wielu różnych sytuacjach potrafi zachować pewien poziom. Nagłaśnianie tego wyroku
przez niektórych członków rady psuje wizerunek gminy.
Podkreślił, że po ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zachowaniu jej członków
nie widzi dalszej jej przyszłości w dotychczasowym składzie, a zachowania radnych odbiera
jako wotum nieufności, afront wobec jego osoby.
Radny S. Kowal – Gmina Kaczory składała i składa w ramach posiadanego budżetu wnioski
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, lecz z różnych przyczyn ich nie otrzymywała.
Pracownicy Urzędu Gminy realizują zadania przed nimi postawione a o ich
kompetencjach może mówić pracodawca. Poprosił o zrozumienie niektórych radnych
w stosunku do pracowników Urzędu Gminy, a nie ciągłe oskarżanie, gnębienie.
Radny R. Górka – Zarzucił, że gmina Kaczory nie należy do lokalnej grupy Krainy oraz
Doliny Noteci, tracąc w ten sposób dofinansowania zewnętrzne.
Radna J. Stachowiak – Podkreśliła, że w sprawie mobbingu Wójta Gminy prawo
i sprawiedliwość nie zawsze idą w parze.
Mieszkaniec wsi Kaczory Henryk Witt – Program Komitetu Wyborczego, który
w ostatnich wyborach samorządowych uzyskał poparcie około 70% mieszkańców wyraźnie
określał budowę basenu. Budowa basenu, więc nie jest zaskoczeniem. W internecie są
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prowadzone różne sondy w tej sprawie, z których zdecydowana większość popiera w/w
inwestycję. Pan H. Witt poprosił o promowanie gminy w kierunku pozytywnym oraz
o zjednoczenie.
Komendant Gminny OSP Kaczory Florian Kledzik –– Zaprosił na obchody „Dnia
Strażaka” w dniu 6 maja 2012 r. do Kaczor.

ad. pkt 10 / Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Wójt – mgr Brunon Wolski – Poinformował, że w sprawie mobbingu nie będzie mówił
dużo. Zaprosił wszystkich zainteresowanych do zapoznania, się z teczką akt sprawy w celu
ustalenia, kto, jak zeznawał. Gdy państwo zapoznacie się z aktami sprawy zrozumiecie,
dlaczego przegrałem i co było trudno zrobić. Z wyrokiem muszę się pogodzić. Przepraszam,
że przed mobbingiem nie potrafiłem się obronić.
Jako gmina osiągnęliśmy wiele, co niektórym się nie podoba. Wielu ludzi psuje opinię
o naszej gminie np. wzywając telewizję, nagłaśniając sprawę mobbingu, wyżywając się na
Wójcie, ponieważ przegrał sprawę w sądzie. Przypomnijmy sobie ile kłód nam rzucano pod
nogi, gdy budowaliśmy drogę do Piły. Tak samo jest teraz gdy mówimy o budowie basenu.
Nie należę do ludzi, którzy z każdą sprawą idą do sądu. Uważam, że należy ich unikać, lecz
to, co zaczyna się dziać w ostatnim czasie nie można tolerować, tj. uporczywych telefonów
w środku nocy, prób szantażu radnych, że jeśli podejmę pewne decyzje będę miał spokój do
końca kadencji.
Pracujmy wspólnie dla naszego społeczeństwa a nie uprawiajmy prywaty.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach komisji:
Ø Radny Jan Schur - Czy są chętni do wykupu mieszkań w tzw. „nauczycielówce”
w Morzewie?
Odp. Wójt – mgr B. Wolski – Osoby mieszkające w tzw. „nauczycielówce” niechętnie
podchodzą do tego tematu. Tylko jeden z mieszkańców wyraził chęć kupna mieszkania.
Ø Radny Z. Zdanowicz:
– Na kiedy jest planowany remont GOK w Kaczorach? Wnętrze budynku wymaga
odnowienia.
Odp. Wójt – mgr B. Wolski – W/w remont jest przewidziany w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym po budowie basenu i orlika.
– Gdzie i kiedy powstanie jakakolwiek wieża sieci komórkowej w Zelgniewie?
Odp. Wójt – mgr B. Wolski – W w/w sprawie wskazaliśmy już miejsca, na których
mogłaby powstać wieża. Były to tereny gminne jednak firma od swych zamierzeń
odeszła. Warto byłoby żeby rada sołecka odpowiednim pismem ponownie firmę
zainteresowała.
– W budżecie na 2013 r. zaplanować środki na dokończenie budowy chodnika
w Zelgniewie (50% udział ze strony gminy).
Odp. Wójt – mgr B. Wolski – Dobrze byłoby żeby w/w chodnik powstał w Zelgniewie
ze środków powiatu tak jak został rozpoczęty. Proszę jednak o w/w inwestycji
pamiętać podczas ustalania budżetu na 2013 r.
– Poprawić nawierzchnię drogi powiatowej z Zelgniewa w kierunku „Płotek”.
Odp. Wójt – mgr B. Wolski – W/w wniosek dzisiaj już zgłoszono radnej powiatowej.
Ø Radny Dariusz Krupa, Radna J. Stachowiak:
– Naprawić przystanki autobusowe w Śmiłowie (wybite szyby).
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–
–

Odp. Wójt – mgr B. Wolski – Proszę Panią sołtys ze Śmiłowa, aby zajęła się naprawą
przystanków autobusowych.
Naprawić przystanek autobusowy w Kaczorach koło DINO (zlikwidować napisy).
Odp. Wójt – mgr B. Wolski – Zamalujemy niewłaściwe symbole.
Zrobić wiatę przy szkole w Kaczorach dla dzieci oczekujących na autobus (przy
figurze).
Odp. Wójt – mgr B. Wolski – Nie ma potrzeby budowania „wiaty”. Uczniowie powinni
wychodzić ze szkoły dopiero, gdy nadjedzie autobus.

Ø Radna Joanna Stachowiak – Mieszkańcy osiedla Przylesie pytają o częste
wyłączenia wody w ostatnim czasie.
Odp. Wójt – mgr B. Wolski – W/w wyłączenia wynikały z awarii powstałych
w ostatnim czasie. Ciśnienie wody na „przylesiu” w najbliższym czasie powinno się
poprawić dzięki podłączeniu bloków Osiedla XXX-lecia PRL pod obwodnicę.
Ø Radny D. Krupa – Poprawić nawierzchnię placu przed sklepem GS w Śmiłowie.
Odp. Wójt – mgr B. Wolski – W/w wniosek prześlemy do Prezesa oraz Rady
Nadzorczej GS.
Wójt – mgr B. Wolski odpowiedział na zgłoszone interpelacje:
Ad. wniosków radnego M. Radki – Na terenie budowy basenu nie było wyciętego
starodrzewia, lecz drzewa owocowe. Stare drzewa stoją i dopóki nie będzie takiej potrzeby
pozostaną. Osobom z rodzin, które w ostatnim okresie doświadczyły dramatycznych przeżyć
z powodu utraty członka najbliższej rodziny wspólnie z Panią Ireną Radka Kierownikiem
GOPS staramy się pomagać pod każdym względem – psychologicznym oraz finansowym.
Radni w/w osoby mogą zgłaszać bezpośrednio Pani Kierownik GOPS. Ruch pieszych ulicą
Chodzieską będzie istniał. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Wjazdy na basen będą
umiejscowione od strony ulicy Dziembowskiej.
Ad. wniosków radnej J. Stachowiak – Regulacje płac w ramach posiadanego budżetu
robimy dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli. Badanie wody
w jeziorach jak każdego roku robimy. Brak tablicy zakaz kąpieli oznacza, że można się kąpać.
Wójt – mgr Brunon Wolski nawoływał do wspólnego tworzenia dobra bez nagonek. „Zgoda
buduje, niezgoda rujnuje”.

ad pkt 11 / Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 16 20 XIII sesję Rady Gminy Kaczory.
Przewodniczy ł:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska

Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Inspektor

Stefan Kowal
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