P R O T O K Ó Ł nr 20/2013
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 22 marca 2013 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Sołtysi – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
7) Komendant Gminny OSP Kaczory – Florian Kledzik.
Radni nieobecni: Ryszard Grzelak

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwudziestej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodniczył 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 poprosił o zabranie kamery
skierowanej bezpośrednio na osoby siedzące naprzeciw. Poinformował, iż jest to niezgodne
z prawem prasowym i poddał w/w kwestię pod głosowanie Rady. Rada Gminy w obecności
14 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów zadecydowała o zabraniu kamery
skierowanej bezpośrednio na osoby: Pana Brunona Wolskiego, Panią Gizelę Durecką, Panią
Agnieszkę Grabarską („za”– 11 głosów, „przeciwnych”- 3 głosy, „wstrzymujących”- 0
głosów).
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do momentu wyłączenia w/w kamery.
Po 25 minutach wznowił obrady.
Osoby siedzące naprzeciw w/w kamery publicznie nie wyraziły zgody na filmowanie ich
osoby, prosząc o autoryzację przed publikacją materiałów z w/w kamery.
W kwestii kamery głos zabrali:
Radny Dariusz Krupa – Poprosił o przedstawienie się osoby filmującej obrady sesji
wskazanie celu nagrania, zlecającego, odpowiedź czy w/w działalność jest zgodna z prawem
skarbowym.
Radny Radosław Górka odpowiadając na w/w pytanie poinformował, że to on funduje
nagranie dla mieszkańców gminy na podstawie stosownej faktury.
Radny Kazimierz Załachowski dodał, że poza prawem prasowym i innym powszechnie
obowiązującym jest niepisane prawo przyzwoitości, którego radny R. Górka nie zna.
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Radna Joanna Stachowiak – Zwróciła uwagę, że kamera filmuje osoby wypowiadające się
w danym momencie i radnym jako osobom publicznym nie powinna przeszkadzać. Poza tym
dzięki niej obrady mogą obejrzeć wszyscy mieszkańcy gminy.
Radni S. Kowal, K. Załachowski dodali, że w/w zamieszanie nie jest spowodowane kamerą
filmującą wszystkie osoby wypowiadające się w danym momencie, lecz dodatkową kamerą
skierowaną bez przerwy bezpośrednio m.in. na osobę Pana Wójta.
Przewodniczący Rady ponownie poprosił o wyłączenie w/w kamery, następnie 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 protokół z dziewiętnastej sesji z dnia
28 grudnia 2012 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną
zgłoszone przez radnych uwagi wobec jego treści to uważać się będzie, 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 XX sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja na temat działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zelgniewo – rejon drogi do pól.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kaczory.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kaczory do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Kaczory
na sztandarze OSP Kaczory.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów komisji stałych rady.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków
użytkowych i mieszkalnych najemcom i dzierżawcom.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Przemienienia Pańskiego w Morzewie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych.
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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 wnosi o poszerzenie w/w porządku XX sesji
o dodatkowe punkty:
17) Zapytania i wolne wnioski.
18) Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
19) Zakończenie
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmianę w porządku XX sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny Marek Radke – Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny R. Górka – Poinformował, że nie otrzymał zaproszenia na spotkanie podsumowujące
rok 2012, podobnie jak sołtys wsi Kaczory. Nazwał w/w zachowanie karygodnym. Ponadto
zapytał, kto finansował konsumpcję i alkohol na w/w imprezie?

ad. pkt 3/
Radny Henryk Kalka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że KR odbyła
wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, podczas którego omawiano
sprawy bieżące oraz przygotowano plany pracy poszczególnych Komisji. Po krótce,
przewodniczący zwrócił uwagę na następujące uchwały:
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z rozporządzenia Ministra
Finansów określającego wzór WPF, którego dotychczas nie było;
 Zmiany w budżecie głównie dotyczą rozliczenia nadwyżki z 2012 r. Między innymi
na pomoc dla Powiatu Pilskiego na budowę chodników i ścieżki rowerowej
w Dziembowie i Byszewicach. W tym miejscu radny zaznaczył, że, w 2012 r. powiat
otrzymał z gminy Kaczory 200 tys zł dofinansowania do budowy chodników, lecz
jeszcze nie dokończył chodnika w Kaczorach przy ul. Dworcowej w kierunku krzyża;
 W związku z 90 rocznicą powstania OSP Kaczory, strażacy wyszli z inicjatywą
wykonania nowego sztandaru. Jego koszt będzie wynosił około 7,5 tys. zł. W/w
w imieniu Komitetu Fundacji Sztandaru, którego został przewodniczącym apelował
o wsparcie finansowe.
Radny poinformował, że członkowie Komisji zgłosili tylko jeden wspólny wniosek,
dotyczący przedstawienia szczegółowych informacji w sprawie tzw. „ustawy śmieciowej”,
która od lipca 2013 będzie obowiązywała (w związku z licznymi pytaniami, dyskusjami
mieszkańców).
Radny Jarosław Goldberg – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu poinformował, że Komisja w dniu wczorajszym odbyła wspólne
posiedzenie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, gdzie omawiano materiały
sesyjne. Podczas posiedzenia, radny Zbigniew Zdanowicz wnioskował o doprowadzenie gazu
do remizy strażackiej w Zelgniewie. W/w inwestycja pozwoli używać samochód będący
w dyspozycji OSP Zelgniewo. Zaznaczył, że w ostatnim czasie zdarzały się przypadki
pożarów z Zelgniewie, do których musiała jechać straż z Kaczor, gdyż w okresie zimy
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samochód był wyłączony z działalności. Poparł wniosek radnego M. Radke dotyczący
udzielenia informacji w sprawie gospodarki odpadami. Podkreślił, że wielu mieszkańców nie
wie o konieczności wypowiedzenia umowy z firmą odbierającą odpady. Poinformował, że
istnieje także taka możliwość bez konieczności wychodzenia z domu – przez internet.
Wójt Gminy Brunon Wolski na początku wypowiedzi odwołał się do inwestycji, które będą
realizowane w 2013 r. Będą to przede wszystkim inwestycje drogowe (z kostki brukowej),
ogłoszone w drodze przetargu i zapytań ofertowych tj.:
 Śmiłowo – ul. Kasztanowa, ulica na Osiedlu Sportowym
 Zelgniewo tzw. „bruk”
 Rzadkowo – droga za plebanią
 Kaczory – ul. Dziembowska.
Pan B. Wolski zaznaczył, że ul. Dziembowska w Kaczorach będzie wykonywana głównie
dlatego, że Nadleśnictwo Kaczory chce partycypować w kosztach w/w inwestycji.
Zaproponowało dofinansowanie w kwocie 400 tys zł., z tym, że w 2013 r. - 200 tys. (odcinek
do skrzyżowania z ul. Gajową) oraz 200 tys. zł - w 2014 r. (z ul. Gajowej do granicy z lasami
państwowymi). Wójt Gminy zaznaczył także, że już w 2013 r. rozpoczną się prace drogowe
na Osiedlu Przylesie, które będą wykonywane etapami. Ponadto będą wykonywane chodniki
przy drogach powiatowych wspólnie z gminą – tj. w Dziembowie, Byszewicach
i prawdopodobnie Krzewinie. Chodnik na ul. Dworcowej w Kaczorach i częściowo na ul.
Chodzieskiej zostanie dokończony przez powiat we własnym zakresie.
Trwają prace przy budowie pływalni w Kaczorach i Wiejskiego Domu Kultury
w Jeziorkach. Prace przebiegają prawidłowo i choć pogoda nie sprzyja nie ma zagrożenia
przyjętego terminu zakończenia. Podpisano umowy na środki z Urzędu Marszałkowskiego na
remont WDK w Zelgniewie i Morzewie. Prace już tam będą ruszały z uwagi na krótki termin
wykonania. Ponadto pojawiła się nadzieja na podpisanie umowy na remont WDK w Śmiłowie
i Dziembowie jeszcze w 2013 r. z realizacją w latach 2014 – 2015.

ad. pkt 4/ Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do pól.
Pani Helena Bielasiewicz – Nowicka – projektantka planu – W/w plan jest tematycznie
planem małym, stanowiącym ósmy z bloku dziesięciu wywołanych w 2010 roku. Obejmuje
tylko istniejącą drogę prowadzącą do pól przez gospodarstwo Pana Kusza. W/w droga
kolidowała w planach inwestycyjnych związanych z rozbudowaniem gospodarstwa.
W związku z powyższym przesunięto jej przebieg od pewnego odcinka. Wyznaczenie
nowego terenu i jego urządzenie należy do zadań gminy. Nakłady szacunkowe w tym
zakresie to koszty od 20 tys. zł do 25 tys. zł.
W dalszej części wypowiedzi Pani H. Bielasiewicz – Nowicka odpowiedziała na pytanie
zgłoszone na posiedzeniu komisji, które brzmiało: czy na obszarze Natura 2000 nic nie wolno
budować? Według W/w, jeśli zostaną zachowane zasady zagospodarowania obszaru można
stawiać obiekty po przeprowadzeniu stosownych ekspertyz przez specjalistów z zakresu
ochrony środowiska.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Pan S. Kowal – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada
Gminy uchwala plan miejscowy po podjęciu uchwały o stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń
Studium.
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Radny Kazimierz Załachowski (pod nieobecność wiceprzewodniczącego R. Grzelaka)
odczytał projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/132/2013 w sprawie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zelgniewo – rejon drogi do pól z ustaleniami Studium (uchwała stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu).
Pan S. Kowal – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniach komisji
radni zaproponowali 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem i poddał w/w stawkę pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zgodnie,
z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach Komisji 30% stawkę procentową służącą
naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych
planem.
Radna Aleksandra Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) przedstawiła projekt
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo –
rejon drogi do pól.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/133/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do pól (uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Radny K. Załachowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2026.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/134/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026
(uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Pani Agnieszka Grabarska, Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
Pytania i uwagi:
Radny R. Górka – Zaznaczył, że w związku z powstałą nadwyżką zwiększono w budżecie
środki na oświetlenie przy ul. Kaczorskiej w Śmiłowie i w Rzadkowie. Pytał, dlaczego nie na
ul. Łącznej w Śmiłowie skoro na jednej z poprzednich sesji Wójt zapewniał, że będzie ona
robiona wspólnie z ul. Kaczorską.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/135/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) odczytała projekt uchwały w sprawie
pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/136/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego (uchwała
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Radny K. Załachowski odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Pytania i uwagi:
Radna J. Stachowiak – W sprawie funduszu sołeckiego poprosiła o głos sołtysów.
Radny R. Górka – Zwrócił uwagę zebranych, że fundusz sołecki wyodrębniła już ponad
połowa gmin w kraju. Według Radnego nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu jest
błędem, zamknięciem furtki dla sołectw chętnych do jego wyodrębnienia. Do funduszu
sołeckiego nie muszą przystąpić wszystkie sołectwa z terenu gminy. Zaznaczył, że fundusz to
nie tylko korzyści (np. dofinansowanie małych imprez typu dzień kobiet, dziecka), lecz duży
obowiązek związany np. z przygotowywaniem dokumentacji.
Sołtys wsi Kaczory Wiesława Szymczak była za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego.
Podkreślała, że sołectwa, które nim dysponują pozytywnie się wypowiadają o jego
działalności. Zacytowała kilka wypowiedzi z gazet, internetu np., że fundusz sołecki daje
możliwość samostanowienia i wpływania na przyszłość danego sołectwa, realizacji małych,
własnych projektów, pobudza do inicjatywy.
Sołtys wsi Brodna Zofia Kościelska – Uznała, że małe sołectwo Brodna niewiele by
skorzystało z funduszu sołeckiego. Nie była za jego wyodrębnieniem. Nie zgodziła się ze
zdaniem radnego, R. Górki, że środki funduszu można przeznaczać na jakiekolwiek imprezy.
Zwróciła uwagę na duże obowiązki z tym związane oraz trudną, czasochłonną pracę z ludźmi.
Sołtys wsi Dziembówko Jan Robakowski – Podobnie nie był za wyodrębnieniem funduszu
z uwagi na szczegółową dokumentację, z jaką sołtysi musieliby się zmierzyć oraz
planowaniem inwestycji przynajmniej na dwa lata przed jego realizacją.
Sołtys wsi Jeziorki Janusz Michaelis – Uznał, że nie ma nic przeciwko funduszowi
sołeckiemu, lecz w naszej gminie sołtysi do niego są jeszcze nie przygotowani merytorycznie.
Podkreślił, że z racji wykonywanego zawodu niejednokrotnie starał się o dofinansowanie
z Unii Europejskiej i wie jak to jest trudne, z iloma dokumentami i kontrolami trzeba się
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zmierzyć.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
uchwałę („za”– 11 głosów, „przeciwnych”- 3 głosy, „wstrzymujących”- 0 głosów)
Nr XX/137/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 9/
Pani
Zdzisława
Kępczyńska
Dyrektor
Gminnego
Zespołu
EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach przedstawiła sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w placówkach prowadzonych przez Gminę Kaczory (sprawozdanie stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

ad. pkt 10/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) odczytała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2013 roku.
Pytania i uwagi:
Radny K. Załachowski – Zwrócił uwagę zebranych na fakt, że w naszym kraju o zwierzęta
dba się bardziej a niżeli o ludzi bezdomnych czy bezrobotnych. Rząd gdy nie radzi sobie
z pewnymi zadaniami zrzuca je na samorządy, jak np. w przypadku w/w uchwały, którą radni
muszą podjąć choć obciąża budżet gminy wcale nie aż tak mało.
Sołtys wsi Dziembówko J. Robakowski zgodził się ze zdaniem przedmówcy w sprawie
większej troski o zwierzęta a niżeli człowieka. Podał przykład mieszkańca swej miejscowości,
który miał problem, aby zamieszkać w Monarze przez to, że posiadał psy, których utrzymanie
w schronisku byłoby dużo droższe.
Sołtys wsi Morzewo Zenon Kin zwrócił uwagę na problem psów wyrzucanych przez
mieszkańców sąsiednich gmin, którymi nasza gmina musi się troszczyć.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
uchwałę („za”– 11 głosów, „przeciwnych”- 0 głosów, „wstrzymujących”- 3 głosy)
Nr XX/138/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2013 roku (uchwała wraz z
załącznikiem stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 11/
Radny K. Załachowski odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kaczory
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.
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Pytania i uwagi:
Radny R. Górka – Podkreślił, że przystępując do w/w Stowarzyszenia tak późno,
zablokowano drogę rozwoju dla wielu rolników i przedsiębiorców ubiegających się o środki
unijne. Gmina z tego tytułu straciła w latach 2007 – 2013 około 1 mln 100 tys. zł.
Radny wnioskował także o dopisanie na końcu zdania w § 1 projektu omawianej
uchwały „z dniem uruchomienia środków na realizację lokalnej strategii rozwoju na lata 2014
– 2020”, twierdząc, że powyższy zapis jest konieczny i wymagany przez Dyrektora
Stowarzyszenia.
Wójt Gminy B. Wolski – Odpowiedział, że w/w projekt uchwały był uzgodniony, jest
zgodny z prawem i w chwili obecnej do przystąpienia nie są potrzebne dodatkowe zapisy.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
uchwałę („za”– 13 głosów, „przeciwnych”- 0 głosów, „wstrzymujących”- 1 głos)
Nr XX/139/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Kaczory do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Krajna nad Notecią” (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie wznowił obrady.

ad. pkt 12/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) odczytała projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Kaczory na sztandarze OSP Kaczory.
Pytania i uwagi:
Radny H. Kalka – Z góry podziękował Radzie za wyrażenie zgody na umieszczenie herbu
gminy na sztandarze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/140/2013 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Kaczory na
sztandarze OSP Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 13/
a)

Radna M. Śliwińska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przedstawiła plan pracy Komisji na 2013 r. oraz odczytała projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/141/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
b) Radny H. Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy
Komisji na 2013 r. oraz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej.
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Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/142/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (uchwała wraz
z załącznikiem stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).
c) Radny K. Załachowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu przedstawił plan pracy Komisji na 2013 r. oraz odczytał projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/143/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
d) Radny J. Goldberg – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu przedstawił plan pracy Komisji na 2013 r. oraz odczytał
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/144/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 14/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) odczytała projekt uchwały w sprawie
przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych i mieszkalnych najemcom
i dzierżawcom.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/145/2013 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych
i mieszkalnych najemcom i dzierżawcom (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 15/
Radny K. Załachowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Morzewie na roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Pytania i uwagi:
Radny K. Załachowski – Podkreślił, że informacja o możliwości ubiegania się o dotację
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została rozesłana do wszystkich proboszczy z terenu gminy Kaczory i czeka na ruch
gospodarza najbardziej potrzebującego pomocy zabytku w gminie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XX/146/2013 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia
Pańskiego w Morzewie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 16/
Radna A. Wienke (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) odczytała projekt uchwały w sprawie
ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Pytania i uwagi:
Radny R. Górka – Nazwał obecne wynagrodzenie radnych archaicznym, niedopuszczalnym,
a różnice pomiędzy dietami wziętymi z kosmosu. Nawiązał do diet ustalonych na początku
obecnej kadencji i stwierdził, że niektórzy radni otrzymali niesłuszne jego zdaniem podwyżki.
Radny podkreślił, że nie domaga się podwyżek, wręcz przeciwnie chce pozostawienia stawek
w ujęciu kwotowym, jak było dotychczas. Według Radnego procentowe stawki wiążą się
każdego roku z podwyżką bez konieczności podejmowania uchwały. Ponadto zaproponował,
aby radni otrzymywali dietę tylko wtedy, kiedy są obecni na posiedzeniach komisji i sesji.
Zaznaczył, że swoją dietę przekazuje na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci ze szkoły
w Śmiłowie.
Radny S. Kowal – Działalność radnego nie polega tylko na obecności na posiedzeniach
komisji i sesji, lecz codziennej pracy.
Radny M. Radke – Poparł wypowiedź radnego R. Górki. Według Radnego uchwała
o dietach, zgodnie z zasadą transparentności powinna być napisana prosto, aby każdy kto ją
czyta wiedział który radny, ile otrzymuje diety bez dodatkowych obliczeń.
Radny K. Załachowski – W sprawie obecności na komisjach, sesjach miał podobne zdanie
jak radny S. Kowal. Dodał, że najważniejszą rolą radnego jest kontakt z mieszkańcami
i załatwianie wielu spraw na rzecz gminy, nie tylko na posiedzeniach. Ponadto zaznaczył, że
też nie jest za podwyżkami w trakcie kadencji, a z oświadczeń majątkowych dokładnie widać,
który radny, ile zarabia.
Radna J. Stachowiak – Podkreśliła, że w 2010 r. nie otrzymała podwyżki w stosunku do
poprzedniej kadencji. Zawsze wnioskowała o nie podwyższanie diet nikomu, o czym
świadczą wyniki głosowania. Nie chce podwyżki teraz i nie chce, aby inni mieli jakiekolwiek
dodatki.
Radny M. Radke dodał, że działalność radnego to praca społeczna i chce obniżki diet a nie
podwyżek. Przygotowany projekt uchwały będzie zawsze skutkował dla radnych na plus a nie
minus i dlatego nie zgadza się na zmianę uchwały.
Radni A. Wienke, M. Radke – Pytali dlaczego zmieniamy w/w uchwałę.
Wójt Gminy B. Wolski – Odpowiedział, że w/w uchwały nie należy traktować jako
10

podwyżki, lecz jako regulację. Ustawodawca odwołuje się do kwoty bazowej, która czasami
się zmienia. Aby nie śledzić każdorazowo zmian kwoty bazowej i nie doprowadzić do
sytuacji, że ktoś będzie otrzymywał więcej a niżeli dopuszcza ustawodawca, zaproponowano
procentowe ustalenie diet. Dzisiejsze, procentowe ustalenie diet nie we wszystkich
przypadkach będzie oznaczało wzrost diety, także jej zmniejszenie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
uchwałę („za”– 9 głosów, „przeciwnych”- 3 głosy, „wstrzymujących”- 2 głosy)
Nr XX/147/2013 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 17/ Zapytania i wolne wnioski
Radni Jan Kieruj, Z. Zdanowicz w imieniu własnym oraz mieszkańców sołectw,
podziękowali firmie Pana Henryka Kalki za bieżące odśnieżanie dróg w okresie zimy
w miejscowościach Dziembowo oraz Zelgniewo.
Radny R. Górka – W kwestii przystąpienia gminy Kaczory do LGD dodał, że jest jak
najbardziej za przystąpieniem, lecz głosował inaczej, ponieważ za jakiś czas i tak będzie
musiała być zmieniona przyjęta dziś uchwała. Ponadto poruszył temat oświetlenia na ul.
Łącznej w Śmiłowie, pytał, dlaczego zlecono przygotowanie dokumentacji na dodatkowe
lampy przy w/w ulicy?
Sołtys wsi Dziembówko J. Robakowski – Poinformował, że dysponuje wnioskiem, jaki
należy złożyć w terminie do 31 maja (osoby fizyczne) firmie Altvater w Pile w celu
wypowiedzenia umowy. Do momentu rozstrzygnięcia przetargu pojemnik na śmieci pozostaje
na posesji, później albo będzie zabrany, albo pozostanie w dalszym ciągu.
Sołtys wsi Śmiłowo – Podkreśliła, że rozwiązanie umowy przez mieszkańców gminy
z firmami odbierającymi śmieci, jest mało istotnym problemem. Ludzie boją się, co będzie
dalej, ile będzie się płacić? Przyjęte rozwiązanie dotyczące płatności od osoby wydaje się
logiczne, lecz co z rodzinami wielodzietnymi?
Rana J. Stachowiak – Zapytała, czy projekt uchwały w sprawie gminnego programu opieki
nad zabytkami będzie także przedmiotem obrad?
Komendant Gminny OSP Kaczory Pan Florian Kledzik – W imieniu Zarządu OSP oraz
członków OSP podziękował Radzie Gminy w Kaczorach za wyrażenie zgody na
umieszczenie herbu gminy na sztandarze dla OSP Kaczory oraz zaprosił na uroczystości
z tym związane w dniu 16 czerwca 2013 r. w Kaczorach przed remizą.

ad. pkt 18/ Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
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Wójt Gminy B. Wolski – Poinformował, że w sprawie gospodarki odpadami, najwięcej
informacji znajduje się na stronie internetowej związku międzygminnego. Są tam
wszystkie aktualnie podjęte uchwały. Między innymi uchwała o wysokości opłat tj. 10 zł
od osoby za śmieci segregowane i 15 zł za niesegregowane. Problem rodzin
wielodzielnych był zgłaszany przez wójtów i burmistrzów, w tej kwestii będą jeszcze
toczyć się dyskusje. Wójt Gminy zaznaczył, że wszystkim zależy na tym, aby ceny były
jak najniższe i przystępne dla mieszkańców, lecz wszystko się wyjaśni po przetargu.
Wtedy także będzie wiadomo czy konieczne jest składanie wypowiedzenia. Jeśli tak
wystosowany zostanie apel do mieszkańców i przy pomocy sołtysów wypowiedzenia
zostaną zebrane.
Ulicę Kaczorską w Śmiłowie przyjęto do realizacji ze względów bezpieczeństwa osób
poruszających się drogą powiatową. Po zebraniu ofert i dokładnym wyliczeniu ceny być może
zostanie wykonanych kilka lamp na ul. Łącznej, lecz to wyjdzie w trakcie wykonania.
Według Włodarza Gminy słusznie, że w gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
Zaznaczył, że sołtysom niewiele by pozostało ze środków funduszu po odjęciu kosztów
utrzymania WDK, a w niektórych przypadkach nawet na to by nie wystarczyło. Podkreślił, że
obecnie remonty są czynione wspólnie po skumulowaniu środków po kolei w poszczególnych
sołectwach.
Poinformował, że jest już przygotowana dokumentacja na doprowadzenie ogrzewania
w remizie w Zelgniewie i prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie w/w inwestycja
wykonana. Wówczas samochód należący do OSP będzie mógł być wykorzystywany w każdej
sytuacji. Zaznaczył także, że jest w trakcie przygotowywania dokumentacji na doprowadzenie
gazu do WDK z Zelgniewie i przy remoncie tego obiektu powinno zostać wykonane.
Spotkania noworoczne są organizowane wszędzie, w gminach, powiatach,
województwach od lat. Pełnią ogromną rolę integracyjną, podczas których spotykają się różne
pokolenia. Niewielka ilość alkoholu, która znalazła się na w/w spotkaniu na pewno nie była
kupowana ze środków publicznych. Na spotkaniu podziękowano za wykonaną działalność.
Tegoroczne podsumowanie roku nie było połączone z obradami sesji. Z oczywistych
względów nie wszyscy radni otrzymali na nie zaproszenie, co nie oznacza, że tak będzie
zawsze.

ad. pkt 19/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1603 XX sesję Rady Gminy Kaczory.
Protokółowała:
Inspektor
Agnieszka Kopydłowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
Stefan Kowal
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