P R O T O K Ó Ł Nr 11/2007
jedenastej sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r.
W obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Wójt Gminy – Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
W zastępstwie Skarbnika Gminy - Alicja Przewoźniak.
Sołtysi – wg listy obecności.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Kaczorach oraz dyrektorzy szkół podstawowych
i przedszkoli - wg listy obecności.
7. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Zdzisława Kępczyńska.
8. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisław Mizerkiewicz.
9. Zaproszeni goście – 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. 12oo w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych
w obradach uczestniczyło 15 radnych tj. 100 %. Rada Gminy była władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 10/2007 z dziesiątej sesji z dnia
23 listopada 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 XI sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacje nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących Komisji,
- Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kaczory na 2008 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.
9. Informacja nt. działalności Rady Gminy Kaczory w okresie 2006/2007.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zakończenie.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku XI sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Ryszard Golla powiedział m.in.:
•
•

Proponuję powołać grupę doradczą, która wspierałaby decyzje Wójta w sprawie
pozyskiwania środków unijnych. Dodatkowe środki zwiększyłyby atrakcyjność
gminy.
Proszę o rozwiązanie problemu biegających psów po wsi Morzewo.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących
o przedstawienie informacji nt. działalności w minionym okresie.

Komisji

Informacje przedstawili:
Pani Aleksandra Wienke – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
powiedziała m.in.:
•

•

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Rewizyjną w ostatnim
czasie odbyła jedno wspólne posiedzenie. Tematem posiedzenia było omówienie
materiałów sesyjnych oraz dodatkowego punktu tj. informacji o usuwaniu nieczystości
stałych i wielkogabarytowych typu tapczany, lodówki itp. w 2007 r.
Pozwolę sobie przedstawić w/w informację. – Wywóz śmieci wielkogabarytowych
oraz sprzętu technicznego w 2007 r. odbył się tylko jeden raz. Z przyczyn
technicznych firma „Altvater” nie mogła dokonać wywozu śmieci w drugim półroczu
2007 r. Zostanie on zorganizowany w pierwszym kwartale 2008 r. Na terenie gminy
mamy rozstawionych 78 pojemników na plastik i szkło. Dotychczas gmina nie płaciła
za wywóz w/w śmieci. Od 2008 r. koszt każdego pojemnika miesięcznie wynosić
będzie 10 zł. Prowadzone są rozmowy z firmą „Altvater” by w przyszłości segregacja
śmieci odbywała się już w gospodarstwach domowych. Każde gospodarstwo
otrzymałoby wówczas zakupiony przez gminę worek. Koszt worka wliczony byłby
w cenę ich wywozu i byłby niższy niż dotychczas. Rosnące koszty wywozu śmieci dla
gospodarstw domowych spowodowane są zwiększającymi się kosztami utylizacji
śmieci. W przyszłości firma „Altvater” planuje zakupić samochód, który ważyłby
śmieci i wówczas mieszkańcy płaciliby za śmieci w zależności od ich wagi.
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•

Mieszkańcy proszą także by wrócić do poprzedniej formy płatności – raz na miesiąc,
a nie raz na kwartał.
W sprawie materiałów sesyjnych radni nie wnieśli uwag do projektów uchwał.

Pan Kazimierz Załachowski – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
powiedział m.in.:
• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbyła w ostatnim czasie jedno wspólne
posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.
Głównym tematem posiedzenia było omówienie materiałów sesyjnych. Komisje nie
wniosły zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał.
• Warto podkreślić wysoki wskaźnik wykonalności budżetu w minionym roku. Po raz
pierwszy wykonanie budżetu przekroczyło 100% i zostało zaopiniowane pozytywnie.
• Chciałbym powiedzieć także kilka słów nt. regulaminu wynagradzania nauczycieli
szkół, przedszkoli i gimnazjum. Regulamin zmienił się tylko w dwóch punktach –
w sprawie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli oraz wysokości
dodatku funkcyjnego dla dyrektora gimnazjum. Do tej pory gmina nie mogła
wprowadzać postulowanego od dawna dodatku za wychowawstwo. Po ostatnim
orzeczeniu NSA i po dokładnym przeanalizowaniu przepisów prawnych okazuje się,
że jest to już możliwe.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie głosu
Wójta Gminy Kaczory.
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
Ø W minionym okresie wspólnie z pracownikami urzędu oraz niektórymi członkami
komisji zajmowałem się pracą nad budżetem na 2008 r. Zaplanowany budżet nie jest
budżetem stałym. Dopracowanie budżetu było bardzo trudne z uwagi na fakt, że nie
wiadomo nadal nic o środkach unijnych. Przyjmujemy budżet taki, jaki chcielibyśmy
realizować i dopiero w 2008 r. okaże się czy będzie on możliwy do wykonania.
W 2008 r. będziemy starali się zrobić jak najwięcej inwestycji.
Ø Najważniejszą inwestycją planowaną na 2008 r. będzie rozbudowa szkoły
podstawowej w Dziembowie wraz z salą gimnastyczną. Następnie będziemy
realizować budowę dróg i chodników w Dziembówku, Dziembowie, Morzewie,
Prawomyślu i Rzadkowie. Myślę, że pomimo problemów z pozyskaniem środków
unijnych zaplanowane inwestycje uda się wykonać. W 2008 r. będziemy także starali
się w miarę możliwości polepszać posiadaną bazę placówek oświatowych,
sportowych, zdrowia itp. Warto podkreślić, że w minionym okresie udało się wykonać
część drogi na ul. Leśnej w Kaczorach. Mieszkańcy północnej części Kaczor nie
muszą już poruszać się wzdłuż drogi powiatowej. W ostatnim okresie na skutek
problemów z wykonawcami nie udało się niestety wykonać pewnych inwestycji. Mam
na myśli remont kotłowni w Krzewinie i w Zelgniewie.
Ø W grudniu odbyły się spotkania opłatkowe, w których w wspólnie z przewodniczącym
rady uczestniczyliśmy. Wójt Gminy podziękował osobom organizującym spotkania
opłatkowe, które odgrywają bardzo ważną rolę - integrują mieszkańców gminy.
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji.
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ad. pkt 4/
Pani Alicja Przewoźniak w zastępstwie Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XI/70/2007
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Pani Alicja Przewoźniak w zastępstwie Skarbnika Gminy przedstawiła Uchwałę
Nr SO – 0952/7/14/Pi/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kaczory
na 2008 r. oraz szczegółowo omówiła uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kaczory na 2008 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów (za – 14 gł, przeciw – nie
było, wstrzym. – 1 gł) uchwałę Nr XI/71/2007 w sprawie budżetu Gminy Kaczory na
2008 r. (uchwała wraz z załącznikami oraz opinią RIO stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 6/
Pan Edward Górka - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rocznego
programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XI/72/2007
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 7/
Pan Stanisław Mizerkiewicz – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XI/73/2007
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2008 r. (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu).
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Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.

ad. pkt 8/
Pani Zdzisława Kępczyńska – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XI/74/2007
w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kaczory (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/
Pan Stefan Kowal - przewodniczący przedstawił informację nt. działalności Rady Gminy
Kaczory w okresie 2006/2007 (informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 10/ Zapytania i wolne wnioski.
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.:
Ø W imieniu członków Związku Nauczycielstwa Polskiego i Solidarności dziękuję za
wprowadzenie do regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum zaproponowanych zmian.
Szczególnie cieszy nas wprowadzenie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli
przedszkoli, a zróżnicowany dodatek dla wychowawców uważamy za sprawiedliwy.
Pan Henryk Kalka powiedział m. in.:
Ø Chciałbym wyeksponować z budżetu kwoty przeznaczane na oświatę. Subwencja
oświatowa z budżetu państwa wynosi około 5 mln zł, z budżetu gminy około 400 tys
zł, a utrzymanie przedszkoli około 1 700 000 zł. Zatem przeszło 7 mln stanowią
koszty utrzymania oświaty. Wysokie zaangażowanie środków własnych w oświatę jest
wyrazem troski o jej stan, a utrzymywanie tylu przedszkoli w gminie jest naszym
dużym osiągnięciem.
Ø Warto także wyeksponować kwotę zadłużenia gminy, które spada w znacznym
tempie. Wynosi około 3 mln 445 tys zł. Uważam, że kierunek inwestycyjny związany
z pozyskaniem kredytów był właściwy.
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Pan Stefan Kowal powiedział m. in.:
Ø Koszty wykonawstwa w ostatnich latach wzrosły nieporównywalnie. Gdybyśmy
wówczas nie zaciągnęli kredytów i nie podjęli inwestycji obecnie nawet subwencje
unijne by tego nie zrekompensowały.
Pani Irena Sienkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi
Nadnoteckiej powiedziała m. in.:
Ø Przejrzałam projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy
Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i jestem bardzo
zdziwiona, zaniepokojona, że pominięto w nim problem dotyczący ochrony
środowiska. Problem dotyczący ochrony środowiska istnieje w naszej gminie. Przykre
dla stowarzyszenia jest, że władze tut. gminy, rada gminy odmówiły jakiejkolwiek
współpracy ze stowarzyszeniem (mieszkańcami gminy), podczas gdy znajdują dla nas
czas przedstawiciele ministerstwa, wojewoda i jego służby, marszałkowie
i wicemarszałkowie, starosta, rada powiatu. W naszym przekonaniu zrobiliśmy
wszystko by nawiązać współpracę - bezskutecznie. Pani I. Sienkiewicz przypomniała,
że Polska także podpisała tzw. agendę 21 (deklarację), z której wynika, że władze
publiczne mają obowiązek współpracy z mieszkańcami. Odczytała fragment
10 zasady deklaracji. Poinformowała, że w przypadku braku chęci dalszej współpracy
ze stowarzyszeniem skorzysta z prawa zaskarżenia tut. władzy. Ponadto życzyła
refleksji nad w/w tematem, zdrowia, pomyślności, satysfakcji z pełnienia służby.
Pan Kazimierz Załachowski powiedział m. in.:
Ø Troską gminy zawsze była troska o ochronę środowiska. Rozpoczęła się ona już
w latach 90, kiedy rozpoczęły się inwestycje proekologiczne na trenie gminy. Nie
zgadzam się z powiedzeniem nt. braku współpracy w sytuacji, kiedy zawsze
występuje Pani w roli atakującego i nie widzi wiele dobrego w naszej gminie.
Pani Irena Sienkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi
Nadnoteckiej powiedziała m. in.:
Ø Nie oceniam gminy jako całości, bo jest w niej wiele dobrego, ale odnoszę się tylko do
ochrony środowiska. Stowarzyszenie powstało na skutek protestów społecznych i stąd
moja działalność.
Pan Stefan Kowal powiedział m. in.:
Ø Trudno znaleźć płaszczyznę współpracy i trudno uważać za partnera kogoś, kto
zajmuje się problematyką tylko jednego zakładu i jest monotematyczny. W momencie,
kiedy zakład ten próbuje zmodernizować linie technologiczne stowarzyszenie
protestuje. Współpraca nie polega na konfrontacji.
Pan Edward Górka powiedział m. in.:
Ø Wszystko, co robimy, robimy po to by mieszkańcom gminy żyło się lepiej.
Ø Życzył ludziom dobrej woli i wszystkim przyczyniającym się do jej rozwoju
wszystkiego najlepszego.
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Pan Henryk Kalka powiedział m. in.:
Ø Na skutek działalności stowarzyszenia ekologicznego została kiedyś wstrzymana
budowa obwodnicy w Augustowie. Wówczas w wyniku jego działań został
wyeliminowany polski inwestor i zastąpiony przez inwestora niemieckiego. Pan
H. Kalka zacytował strawestowany fragment roty Marii Konopnickiej.

ad. pkt 11/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy.
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
•

•

•

Wójt Gminy - mgr Brunon Wolski odpowiedział na interpelację zgłoszoną przez
radnego R. Gollę. – Do tej pory współpracowaliśmy i porozumiewaliśmy się z radą
w sprawie pozyskiwania środków unijnych oraz w sprawie zakresu, w jakim jesteśmy
w stanie je pozyskać. Pozyskanie środków jest przecież uzależnione od zabezpieczenia
środków w budżecie gminy. W przyszłości być może powołamy w/w grupę składającą
się z pracowników UG, radnych, która będzie podpowiadała pozyskiwanie środków
unijnych w jeszcze szerszym zakresie.
W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli chciałbym powiedzieć, że
w ostatnich latach opinia prawna uniemożliwiała wprowadzenie dodatku za
wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli i stąd stanowisko radnych. Możliwość
wprowadzenia w/w dodatku pojawiło się dopiero od niedawna.
Nie będę się ustosunkowywał do wypowiedzi p. prezes I. Sienkiewicz. Myślę, że na
terenie gminy zrobiono pod względem ekologicznym bardzo dużo, a i tak najgorzej się
mówi o naszej gminie. Nie docenia się tego, co zrobiono wielkim wysiłkiem
mieszkańców.

ad. pkt 12/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy
Kaczory zakończył o godz. 1400 XI sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Protokółowała:
Agnieszka Kopydłowska
(podinspektor ds. kadr i obsługi rady)

Przewodniczył:
Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal
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