P R O T O K Ó Ł Nr 7/2007
siódmej sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 29 czerwca 2007 r.
W obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Sołtysi – wg listy obecności.
Z-ca Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Kaczorach oraz Dyrektorzy szkół
podstawowych i przedszkoli - wg listy obecności.
7. Zaproszeni goście – wg listy obecności.
Radni nieobecni: Jarosław Goldberg, Jan Schur

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady siódmej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan Kowal
– Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12oo w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych w
obradach uczestniczyło 13 radnych tj. 86,67 %. Rada Gminy była władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 6/2007 z szóstej sesji z dnia 25 maja
2007 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 Gminy odczytał porządek VII sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom – emerytom i rencistom
korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych
świadczeń.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw wyrażenia opinii o
zgłoszonych kandydatach na ławników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kaczory nieruchomości
zabudowanej, położonej w Brodnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli dokonania darowizny na rzecz Powiatu
Pilskiego nieruchomości gruntowych, położonych w Pile i w Kaczorach.
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9. Informacja nt. pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz
organizacja roku szkolnego 2007/2008.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wnosi na wniosek Wójta o poszerzenie w/w
porządku sesji o dodatkowe punkty:
8a) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
8b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli dofinansowania dla projektów
współfinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2008 – 2013.
Projekty tych uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w zmianę w porządku VII sesji.

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

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących Komisji o
przedstawienie informacji nt. działalności w minionym okresie.
Informacje przedstawili:
Wienke Aleksandra – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiedziała
między innymi:
•
•

•

Komisja odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną. Tematem posiedzenia
było mienie komunalne tj. sprzedaż lokali mieszkalnych, działek budowlanych i gruntów
rolnych w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku.
W w/w okresie sprzedano 5 działek rolnych o powierzchni około 6,60 ha na kwotę
45.690 tys. zł. Na terenie gminy znajdują się jeszcze do sprzedania grunty rolne (łąki) w
Morzewie i Dziembowie. Tylko jeden lokal mieszkalny sprzedano w minionym okresie.
Lokatorzy niechętnie wykupywali lokale mimo korzystnych warunków (podziału na
raty). Dużym zainteresowaniem na terenie gminy cieszyły się działki budowlane głównie
wśród mieszkańców Piły. Do dnia wczorajszego sprzedano ich 19 na łączną kwotę około
844 tys zł. Cena wywoławcza za 1 m2 wynosiła 30 zł. Działki były sprzedawane w
formie przetargu. Na terenie naszej gminy znajdują się jeszcze dostępne działki także w
obrocie prywatnym (np. od p. Stefaniaka).
Na komisji omówiliśmy materiały sesyjne szczegółowo. Nie mieliśmy zastrzeżeń do
projektów uchwał. Zostały one zaopiniowane pozytywnie, więc nie będę ich dokładnie
omawiała.
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Wnioski:
Ø Usunąć suche gałęzie z drzewa w Morzewie na drodze w kierunku do Rzadkowa przy
posesji p. Mariana Kuta - Ryszard Golla – członek Komisji Rewizyjnej.
Ø Odmalować przystanki autobusowe na terenie gminy - Aleksandra Wienke – członek
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Ø Czy już coś wiadomo w sprawie drogi powiatowej do Osieka n/Notecią - Aleksandra
Wienke członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska?
Pan Kazimierz Załachowski przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
powiedział m.in.:
•

W minionym okresie Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbyła jedno wspólne
posiedzenie wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
Omówiono materiały związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Nie było uwag do
przedstawionych projektów uchwał. Na posiedzenie komisji zaproszono p. Floriana
Kledzika Komendanta Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Gminy
Kaczory. Pan F. Kledzik zaprezentował bardzo szczegółowo sprawozdanie z działalności
jednostek OSP oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP za rok 2006. Uświadomił, że
w/w jednostki uczestniczyły w minionym okresie w wielu akcjach nie tylko
polegających na gaszeniu pożarów. Gaszenie pożarów stanowiło zaledwie 20-30 % ich
działalności.

Wnioski:
Ø Postawić tablicę informacyjną z napisem Brodna i nr domu do posesji państwa Domasik,
Reinke - Pan Zbigniew Zdanowicz – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu.
Ø Postawić tablicę informacyjną na końcu wioski z napisem Brodna i nr domu w kierunku
posesji państwa Kościelskich, Szmyt - Pan Zbigniew Zdanowicz.
Ø Jak wygląda sprawa badania wody nad jeziorem Bobrowe i Kopcze - Pani Joanna
Stachowiak – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu?
Ø Proszę o podjęcie prac nad wnioskami zgłoszonymi na sesji z dnia 25.05.2007 r. - Pani
Joanna Stachowiak.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie głosu
Wójta Gminy Kaczory.
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
q

q

W minionym okresie zajmowałem się przygotowaniem materiałów sesyjnych projektów uchwał. Na dzisiejszej sesji wnioskowałem o dodatkowy punkt tj. m.in.
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli dofinansowania dla projektów
współfinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego oraz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2008 – 2013. Podjęcie w/w uchwały
przez Radę Gminy może być wymagane do ubiegania się o środki finansowe w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego. W/w uchwała stanowiłaby
swoistą promesą zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadań w razie
przyznania pozytywnej decyzji o finansowaniu inwestycji.
Inwestycje: Zakończyliśmy kolejny etap budowy dróg w miejscowości Dziembówko.
Ogłosiliśmy przetargi na budowę dróg powiatowych: Śmiłowo – ul. Kaczorska, budowę
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q

q

q

q

chodnika w Równopolu. Ponadto trwają prace przygotowujące pomieszczenia na
stołówkę w nowym budynku szkoły w Kaczorach. Od 1 września stołówka powinna być
czynna. Myślę, że w okresie wakacyjnym ogłosimy przetargi na kolejne inwestycje
drogowe tj.: zejście z ul. Śmiłowskiej na ul. Leśną w Kaczorach, drogę Kasiary –
Dziembowo, drogę w Morzewie przy Wiejskim Domu Kultury i szkole. Opracowujemy
także dokumentację na budowę dróg w Prawomyślu i Rzadkowie. W Rzadkowie będą to
trzy drogi. Jednak w pierwszej kolejności inwestycje obejmą drogę do cmentarza i w
kierunku Równopola od krzyża. Od 2008 roku zaczniemy przygotowywać dokumentacje
na Śmiłowo, Zelgniewo, Brodnę i Jeziorki. Wykupujemy tereny i budynki będące
własnością Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w celu przygotowania świetlicy
wiejskiej w Brodnej. Remontujemy także domy kultury i placówki oświatowe w
poszczególnych miejscowościach.
Brałem udział wraz z Panią Z. Kępczyńską – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno
– Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w zakończeniu roku szkolnego w trzech
szkołach: w Kaczorach, Morzewie i Dziembowie. Organizacja zakończenia roku
szkolnego była na bardzo wysokim poziomie.
W minionym okresie odbyła się narada sołtysów, podczas, której ustalono podstawowe
imprezy. Ustalono m.in., że „Dożynki Gminne” w 2007 r. będą w Morzewie. „Gala
Jeździecka” odbędzie się 22 lipca 2007 r. w Dziembówku, a „Turniej Wsi” ostatecznie
zakończy się 29 lipca 2007 r. w Kaczorach.
Odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy skrzyżowania w Śmiłowie. Uczestniczył w
nim m.in. Pan T. Bugajski Starosta Pilski. Myślę, że w przyszłym roku powinno dojść
do w/w przebudowy.
Odbyły się gminne oraz powiatowe zawody strażackie w Kaczorach. Były przygotowane
na bardzo wysokim poziomie. Wójt podziękował strażakom za organizację zawodów i
ich działalność na terenie gminy.

Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/
Pani Zdzisława Kępczyńska – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli odczytała projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom – emerytom i
rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych
świadczeń.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/45/2007 w sprawie
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz
nauczycielom – emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i
sposobu przyznawania tych świadczeń (uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 5/
Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy Kaczory zaprezentowała projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/46/2007 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2007 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania
Zespołu do spraw wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/47/2007 w sprawie
powołania Zespołu do spraw wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
(uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia na
własność Gminy Kaczory nieruchomości zabudowanej, położonej w Brodnej.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/48/2007 w sprawie
nabycia na własność Gminy Kaczory nieruchomości zabudowanej, położonej w Brodnej
(uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
woli dokonania darowizny na rzecz Powiatu Pilskiego nieruchomości gruntowych, położonych
w Pile i w Kaczorach.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/49/2007 w sprawie
wyrażenia woli dokonania darowizny na rzecz Powiatu Pilskiego nieruchomości gruntowych,
położonych w Pile i w Kaczorach (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8a/
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia
umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/50/2007 w sprawie
przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 8b/
Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
woli dofinansowania dla projektów współfinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego
Projektu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2008 – 2013.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr VII/51/2007 w sprawie
wyrażenia woli dofinansowania dla projektów współfinansowanych z Wielkopolskiego
Regionalnego Projektu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2008 – 2013 (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.

ad. pkt 9/
Przewodniczący obrad udzielił głosu dyrektorom placówek oświatowych.
Informacje nt. pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz organizacji roku
szkolnego 2007/2008 przedstawili:
a) Pani Zdzisława Kępczyńska – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli przedstawiła szczegółową informację nt.
przedszkoli w gminie (informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
b) Pani Halina Markiewicz - Z-ca Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Kaczorach
przedstawiła szczegółową informację nt. działalności Gimnazjum Publicznego w
Kaczorach (informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
c) Dyrektorzy szkół podstawowych: Pani Wiesława Kończak - Kaczory, Pani Teresa
Strzelecka – Śmiłowo, Pani Dorota Kończak – Zelgniewo, Pani Jolanta Pranke –
Morzewo, Pani Bożena Dwulit – Rzadkowo, Pani Grażyna Woźniak – Dziembowo
przedstawiły szczegółowo informację nt. działalności szkół podstawowych (informacje
stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Pani G. Woźniak w imieniu własnym złożyła wszystkim podziękowanie za współpracę
w związku z odejściem na emeryturę. Pani W. Kończak podziękowała p. Z.
Kępczyńskiej, Wójtowi, Radnym za to, że przyczyniali się do właściwego
funkcjonowania szkoły w minionym roku szkolnym.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
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ad. pkt 10/ Zapytania i wolne wnioski.
Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący przedstawił sytuację, która miała miejsce na
festynie w Kaczorach zorganizowanym z okazji „Dnia Dziecka”.
Mały chłopiec, mieszkaniec Dziembówka dwukrotnie wylosował kupon, w którym główną
nagrodą był rower. Pomimo tego faktu roweru nie otrzymał. Sołtys wsi Kaczory odmówił
wręczenia nagrody, gdyż mały chłopiec nie był mieszkańcem Kaczor.
Uważam, że jeżeli organizuje się imprezę publiczną tego typu nie powinno się dyskryminować
małych dzieci. Była to przecież impreza dla wszystkich dzieci nie tylko mieszkańców Kaczor.
Błąd organizatorów imprezy został jednak naprawiony przez Wójta Gminy, który wręczył
pokrzywdzonemu chłopcu rower na festynie w Dziembówku zorganizowanym tydzień po
zaistniałej wcześniej sytuacji.
Pan R. Grzelak podziękował także Wójtowi, H. Kalka za dostarczenie mieszkańcom
Dziembówka materiałów na budowę trybun na boisku. „Jestem pewien, że trybuny oddamy do
użytku na dzień 22 lipca 2007 r.”

ad. pkt 11/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy:
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
Wójt odpowiedział na wnioski zgłaszane na posiedzeniach komisji.
ad. wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu oraz Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

1. Wnioski p. Z. Zdanowicza dotyczące tablic informacyjnych zrealizujemy, gdyż dotyczą
pewnych kolonii.
2. Zostały pobrane próby wody nad jeziorem Bobrowe i Kopcze. Wyniki tych badań
zostaną ogłoszone.
3. Na wnioski zgłoszone przez p. J. Stachowiak w dniu 25.05.2007 r. odpowiadałem. Czasu
Pracy Urzędu Gminy nie wydłużymy, gdyż nie widzę takiej potrzeby. Swego czasu były
wydłużone godziny pracy UG w poniedziałki. Z uwagi na fakt, że interesantów nie było
podjąłem decyzje o wydłużeniu czasu pracy codziennie o 15 minut. Sesje nie będą
organizowane po południu, gdyż jest to nieefektywne. Kort tenisowy przy boisku LZS
jest zarośnięty gdyż nie ma chętnych do jego używania. Trzeba dokładnie przemyśleć,
co dalej z nim zrobić – być może zlikwidować? O porządek na terenie gminy dbamy na
bieżąco. Utworzenie świetlicy szkolnej jest w kompetencji dyrektora szkoły w
porozumieniu z organem prowadzącym. Wprowadzenie komputerowej ewidencji
zbiorów w bibliotece jest w kompetencji dyrektora, który zdaje sobie sprawę, że
usprawni ona pracę. Ścieżki rowerowej nad jeziorem Kopcze nie zrobimy ze względu na
zmienny poziom wody. Istnieje natomiast ścieżka do spacerów pieszych. Zrobimy przy
niej kilka dodatkowych punktów siedzących.
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ad. wniosków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Wniosek p. R. Golla dotyczący suchych gałęzi drzewa zostanie zrealizowany od zaraz.
2. Wniosek p. A. Wienke dotyczący przystanków autobusowych będzie realizowany przez
sołtysów w poszczególnych wioskach.
3. W sprawie drogi powiatowej do Osieka n/ Notecią w chwili obecnej nic nie wiadomo.
Prawdopodobnie przyczyną takiej sytuacji jest brak środków unijnych.
ad. pozostałych wniosków
1. Uważam, że wypadało ufundować rower chłopcu z Dziembówka. Mieszkańcy
Kaczor też byli zbulwersowani regulaminem sołtysa wsi Kaczory.
2. Mieszkańców wsi Dziembówko, którzy charytatywnie zobowiązali się
wybudować trybuny na boisku chciałbym podać jako wzór. Materiały w
stosunku do robocizny nie wiele kosztowały.
3. Wójt podziękował dyrektorowi gimnazjum oraz dyrektorom szkół i przedszkoli
za zaprezentowane sprawozdania z działalności oświatowej oraz współpracę w
roku szkolnym 2006/2007. Życzył miłego wypoczynku i powrotu do nowego
roku szkolnego.
4. Podziękował p. G. Woźniak za wkład wniesiony w działalność oświatową na
terenie gminy.
5. Wręczył p. K. Załachowskiemu przewodniczącemu Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu medal za zajęcie III miejsca w „Powiatowej Letniej
Spartakiadzie LZS Mieszkańców Wsi” w Łobżenicy.
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji i udzielenie
odpowiedzi na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji.

ad. pkt 12/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy
Kaczory zakończył o godz. 1450 VII sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:

Przewodniczył:
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