P R O T O K Ó Ł Nr 12/2008
dwunastej sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 29 lutego 2008 r.
W obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Wójt Gminy – Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
W zastępstwie Skarbnika Gminy - Alicja Przewoźniak.
Radca Prawny – Danuta Boniowska.
Sołtysi – wg listy obecności.
Komendant Gminny OSP Kaczory – Florian Kledzik.
8. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisław Mizerkiewicz.
9. Zaproszeni goście – wg listy obecności.

Radni nieobecni: Jarosław Goldberg.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady dwunastej 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.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych
w obradach uczestniczyło 14 radnych tj. 93,33 %. Rada Gminy była władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 11/2007 z jedenastej sesji z dnia
28 grudnia 2008 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.
W trakcie obrad radna Joanna Stachowiak wniosła zastrzeżenia i uwagi do treści
protokołu, które nie zostały uwzględnione przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek XII 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 2008 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji na 2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii.
7. Informacja Komendanta Gminnego OSP nt. działalności jednostek OSP w gminie
Kaczory za 2007 r.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10.Zakończenie.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wnosi na wniosek radnych o poszerzenie w/w
porządku sesji o dodatkowy punkt:
8a) wyrażenie stanowiska radnych w sprawie opinii o Panu Henryku Stokłosie mieszkańcu
wsi Śmiłowo Gmina Kaczory.
Projekt stanowiska był omawiany na posiedzeniach Komisji.
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów (za – 11 gł, przeciw – 3 gł, wstrzym.
– nie było) przyjęła zmianę w porządku XII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.: Na posiedzeniu komisji przedstawiano radnym
dokument o zupełnie innym tytule i myślę, że zapewne innej treści. Nie sądzę, że jesteśmy
gotowi do wyrażania jakiejkolwiek opinii.
Odp. Pan Stefan Kowal powiedział m.in.: Informuję, że Rada Gminy przyjęła porządek sesji
poszerzony o dodatkowy punkt i zgodnie z tym w/w temat będzie omawiany.

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:
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 dwa wspólne posiedzenia. Tematem pierwszego posiedzenia było
opracowanie planu pracy komisji na 2008 r. oraz przedstawienie informacji nt.
działalności spółek wodnych na terenie gminy Kaczory. Z dniem 31 grudnia 2007
roku, spółki wodne działające na terenie gminy Kaczory wystąpiły z Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Chodzieży i przystąpiły z dniem 28 stycznia 2008 roku
do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pile z siedziba w Wyrzysku. W skład
nowo utworzonego związku weszły następujące spółki wodne: Rzadkowo, Zelgniewo,
Białośliwie, Miasteczko Kraj., Wyrzysk i Łobżenica. Podczas I posiedzenia spółek
powołano zarząd, komisję rewizyjną oraz uchwalono statut. Przewodniczącym
Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pile został p. Piotr Tryba - Prezes Spółki
Wodnej w Wyrzysku, zastępcą przewodniczącego – p. Jerzy Kempa - Prezes Spółki
Wodnej w Łobżenicy, skarbnikiem – p. Andrzej Pikulik - Prezes Spółki Wodnej
w Miasteczku Kraj. Zarząd składa się z 6 osób – po 1 osobie z każdej spółki,
a komisja rewizyjna z 3 osób. Z terenu naszej gminy pan Marek Beta (Prezes Spółki
Wodnej Zelgniewo) wszedł w skład komisji rewizyjnej, a pan M. Rajek i pan Korcz
z Zelgniewa w skład zarządu. Wszystkie spółki będą miały jedno wspólne konto.
Ponadto zostanie zatrudniona księgowa. Pan Starosta Pilski w 2008 r. przekaże kwotę
150 tys. zł na usprzętowienie nowo utworzonej spółki tj. zakup np. pelikana, koparki.
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•

Cały związek ma około 10 tys. ha. Budżet realny od obecnych składek to kwota około
165 tys. zł rocznie. Średnie składki wszystkich spółek wynoszą 16,50 zł. Składki są
jednak zróżnicowane w poszczególnych spółkach np. w Rzadkowie stanowią 26 zł od
gruntów ornych i 8 zł od użytków zielonych.
Podczas drugiego spotkania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z Komisją
Rewizyjną omówiono materiały sesyjne. Projekty uchwał XII sesji zaopiniowano
pozytywnie. Na posiedzeniu omawiano także stanowisko radnych w sprawie opinii o
Panu Henryku Stokłosie mieszkańcu wsi Śmiłowo Gmina Kaczory.

Pan Kazimierz Załachowski – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
powiedział m.in.:
•

•

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbyła w ostatnim czasie dwa
posiedzenia. Na posiedzeniu w dniu 14 lutego ustalono plan pracy komisji na 2008 rok
i zapoznano się z informacją nt. działalności klubów sportowych w gminie. W/w
informację omówili prezesi klubów sportowych. W wyniku dyskusji ustalono, że na
jednym posiedzeniu komisji nie rozwiąże się wszystkich problemów poszczególnych
klubów (głównie finansowych). Zaplanowano kolejne spotkanie na maj bieżącego
roku.
Drugie posiedzenie komisji odbyło się wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu, podczas, którego omawialiśmy materiały sesyjne. Nie
mieliśmy uwag do projektów uchwał. W sprawie dodatkowego punktu 8a) uwagi
p. Joanny Stachowiak zostały przekazane przewodniczącemu rady.

Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie głosu
Wójta Gminy Kaczory.
Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
Ø W ostatnim okresie, najważniejszym wydarzeniem były zebrania wiejskie, które
odbyły się prawie we wszystkich miejscowościach. Zebranie wiejskie w Krzewinie
zostało przesunięte na termin późniejszy z uwagi na remont Wiejskiego Domu
Kultury. Tematy poruszane podczas zebrań wiejskich to głównie sprawy dotyczące
dróg powiatowych oraz gminnych. Postęp w budowie oraz wielkość wykonanych
inwestycji w 2008 r. uzależniona będzie od otrzymanych środków unijnych. Inne
problemy mieszkańców poza wnioskami dotyczącymi dróg to m.in.: uzupełnienie
oświetlenia, zatrudnienie osób prowadzących zajęcia świetlicowe w WDK itp.
Ø Odbyłem spotkanie z rodzicami dzieci Szkoły Podstawowej w Zelgniewie oraz
członkami rady sołeckiej w sprawie propozycji ewentualnej likwidacji w/w szkoły. Do
końca lipca bieżącego roku trzeba podjąć działania w sprawie działalności szkół
o niskiej liczbie uczniów. Po dyskusji i przedstawieniu stanowisk obu stron rodzice
nie wyrazili zgody na likwidację. Jest to wola mieszkańców, którą przyjąłem. Szkoła
w Zelgniewie pełni nie tylko funkcję wychowawczą, ale także jest ośrodkiem kultury
dla mieszkańców. Ma bardzo dobre warunki lokalowe. Likwidując szkołę należy
wziąć pod uwagę nie tylko względy ekonomiczne. Nie jestem za tym, by szybko
likwidować szkoły. Myślę, że Wójt ani Rada Gminy nie będą występowali przeciw
woli mieszkańców. W przyszłości do likwidacji kwalifikuje się także szkoła w
Rzadkowie i w Morzewie.
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Ø Brałem udział w podsumowaniu pracy i działalności Policji oraz staży pożarnej
w Komendzie Powiatowej Policji w Pile. Gmina Kaczory uchodzi za gminę spokojną,
a nasz posterunek został wysoko oceniony, jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw.
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/
Pani Alicja Przewoźniak w zastępstwie Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/75/2008
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/
Pani Wienke Aleksandra – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
szczegółowo omówiła plan pracy Komisji na 2008 r. (stanowi on załącznik do uchwały).
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2008 rok.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/76/2008
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2008 rok
(uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Pan Zbigniew Zdanowicz –
w zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu szczegółowo omówił plan pracy Komisji na 2008
rok (stanowi on załącznik do uchwały).
Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu na
2008 rok.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/77/2008
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności
i Budżetu na 2008 rok (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu).
Pan Kazimierz Załachowski – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
szczegółowo omówił plan pracy Komisji na 2008 r. (stanowi on załącznik do uchwały).
Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2008 rok.
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Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/78/2008
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2008
rok (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Pan Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej szczegółowo omówił plan pracy
Komisji na 2008 r. (stanowi on załącznik do uchwały).
Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/79/2007
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok (uchwała wraz
z załącznikiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Pan Stanisław Mizerkiewicz – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2008.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XII/80/2008
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2008
(uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.

ad. pkt 7/
Pan Florian Kledzik – Komendant Gminny OSP Kaczory szczegółowo przedstawił
informację nt. działalności jednostek OSP w gminie Kaczory za 2007 r. (prezentacja
multimedialna).
W sprawozdaniu z funkcjonowania jednostek OSP oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP za rok 2007 omówił m.in.:
Ø strukturę organizacyjną, skład zarządu oddziału gminnego, skład zarządu
poszczególnych jednostek OSP,
Ø szczegółowo zaprezentował działalność OSP Kaczory, Dziembowo, Zelgniewo,
Morzewo i Prawomyśl,
Ø łączną ilość wyjazdów do akcji w 2007 r. z uwzględnieniem największych akcji,
Ø zakupiony sprzęt i umundurowanie, wykonane inwestycje w 2007 r., plany i potrzeby
na 2008 r.,
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Ø ochronę osobistą strażaka w akcji, zbiorcze zestawienie kosztów wyposażenia przez
jednostki OSP w gminie,
Ø wyniki zawodów gminnych, powiatowych, tabele szkoleń na dzień 31.12.2007r. itp.
Pytania i uwagi:
Pan Kazimierz Załachowski powiedział m.in.: – Z przedstawionej prezentacji wyraźnie
wynikało, że największe zainteresowanie działalnością ochotniczych straży pożarnych jest
w OSP Zelgniewo?
Odp. Pan Florian Kledzik – Rzeczywiście tak, ale ta specyficzna sytuacja wynikała z tego, że
cała ekipa dziewcząt z drużyny młodzieżowej ukończyła pełnoletność i zgłosiła chęć dalszego
reprezentowania jednostki w Zelgniewie.
Pan Stefan Kowal powiedział m.in.: Doceniamy rolę i wagę straży pożarnej, która nie
jednokrotnie ratuje życie.
Pan Henryk Kalka powiedział m.in.: – Czy są chętni do pracy w straży?
Odp. Pan Florian Kledzik – Jest to bardzo duży problem ogólnokrajowy. Problemy kadrowe
są niestety coraz większe. Młodzież w dzisiejszych czasach ma tyle innych możliwości
spędzania czasu, że trzeba dużo wysiłku by pozyskać chętnych. Ponadto ze względów
finansowych młodzież nie decyduje się do pracy w straży.

ad. pkt 8/ Zapytania i wolne wnioski
Pan Hubert Karolczak - V-ce prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi
Nadnoteckiej powiedział m.in.:
Ø Czuję się w obowiązku i chciałbym zająć głos w sprawie w/w stanowiska, które jest
podobne do tego, które zostało podjęte przez zebranie wiejskie w Śmiłowie w dniu
20 lutego 2008 r. Rozumiem, że są podejmowane inicjatywy mające na celu formalnie
ustalić cechy charakterologiczne osadzonego w areszcie przyjaciela. Nie neguję prób
uwiarygodnienia cech charakterologicznych osoby podejrzanej. Życzyłbym sobie,
żeby organy gminy i jej jednostki pomocnicze (sołectwa) wydawały opinie zgodnie
z obowiązującym prawem. Aby przestrzegały prawa ogólnego i miejscowego nie
naruszając dobrego imienia członków Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół
Ziemi Nadnoteckiej. Nie chciałbym, żeby któryś z naszych członków został urażony
zarzutami publicznie formułowanymi przez organy gminy za pośrednictwem środków
masowego przekazu.
Ø Chciałbym poinformować radę o naruszeniu statutu sołectwa wsi Śmiłowo. Mam
nadzieję, że rada jako organ nadzorczy wyciągnie konsekwencje w stosunku do osób
odpowiedzialnych za ten czyn. Na w/w zebraniu sołtys dodał do porządku zebrania
dodatkowy punkt. Zebranie przyjęło zmieniony porządek. Na zebraniu nie wybrano
przewodniczącego zebrania, a wyrażenie opinii w sprawie mieszkańca wsi Śmiłowo
nie zapadło w drodze uchwały. Pan H. Karolczak spytał sołtysa wsi Śmiłowo
obecnego na sesji:
- Do jakich organów przesłano stanowisko podjęte na zebraniu w Śmiłowie?
- Czy dołączono do stanowiska listę obecności?
- Gdzie i kiedy można zapoznać się z protokołem z zebrania?
- Z czyjej inicjatywy sołtys wraz z Radą Sołecką opracowali w/w stanowisko?
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Pan H. Karolczak odczytał stanowisko mieszkańców sołectwa Śmiłowo podjęte na zebraniu
wiejskim w dniu 20 lutego 2008 r. w sali WDK w Śmiłowie.
Pan Henryk Dębicki - sołtys wsi Śmiłowo
p. H. Karolczaka, powiedział m.in.:

odpowiadając na zadane pytania

W przedstawionym na zebraniu wiejskim stanowisku było podane, do kogo zostanie
przesłane. Nie dołączono do w/w stanowiska listy obecności. Znajduje się ona w
dokumentach Rady Sołeckiej i Urzędu Gminy. Protokół z zebrania wiejskiego posiada Rada
Sołecka i Urząd Gminy. Jest do wglądu. Stanowisko opracowano z inicjatywy mieszkańców
zgromadzonych na zebraniu.
Pan Zbigniew Zdanowicz powiedział m.in.: Prosicie abyśmy nie szkalowali członków
stowarzyszenia, a czy wy nie oczerniacie Wójta, gminy? Co wy zrobiliście dla naszej gminy,
a co zrobił p. H. Stokłosa?
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.: Zanim przystąpimy do pkt. 8a mam pytanie do
przewodniczącego rady i Komisji ZOKiS. Czy na dzisiejszej sesji zostanie przedstawione to,
co zostało przedstawione na wczorajszej komisji, czy to co przeczytał p. H. Karolczak,
o czym radni nie zostali wczoraj poinformowani? Czy radni będą głosować w w/w sprawie?
Odp. Pan Stefan Kowal - Punkt 8a został przegłosowany przez radnych i będzie przedmiotem
dalszych obrad zaraz po zapytaniach i wolnych wnioskach.
Odp. Pan Kazimierz Załachowski - Na wczorajszym posiedzeniu komisji przedstawiłem
propozycję stanowiska radnych Rady Gminy Kaczory w sprawie opinii o p. H. Stokłosie, a
nie mieszkańców sołectwa Śmiłowo. Powiedziałem także, że ostateczna propozycja
przedstawiona zostanie dzisiaj przez przewodniczącego rady.

ad. pkt 8a/ Stanowisko radnych w sprawie opinii o Panu Henryku Stokłosie mieszkańcu
wsi Śmiłowo Gmina Kaczory.
Pan Stefan Kowal - przewodniczący Rady Gminy Kaczory powiedział, że spotkał się dzisiaj
z przewodniczącymi poszczególnych komisji. Podczas spotkania ostatecznie wypracowano
stanowisko radnych w w/w sprawie. Następnie odczytał stanowisko radnych Rady Gminy
Kaczory w sprawie opinii o Panu Henryku Stokłosie mieszkańcu wsi Śmiłowo Gmina
Kaczory.
Pytania i uwagi:
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.: Kiedy przewodniczący p. Stefan Kowal
wprowadzał zmiany w dzisiejszym porządku obrad, pkt 8a miał inny tytuł – opinia
mieszkańców wsi Śmiłowo? W tej chwili odczytał stanowisko radnych gminy. Nie wiem czy
to jest jakaś manipulacja.
Pan Stefan Kowal odczytał ponownie pkt 8a (stanowisko radnych w sprawie opinii o Panu
Henryku Stokłosie mieszkańcu wsi Śmiłowo Gmina Kaczory), który został poddany
głosowaniu przez radnych. Powiedział m.in.: Myli Pani stanowisko zebrania wiejskiego z tym
podjętym na sesji. Nieuważnie Pani słuchała.
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Pan Kazimierz Załachowski powiedział m.in.: Nie rozumiem, dlaczego radna J. Stachowiak
przychodzi nie przygotowana na sesję. Na posiedzeniu komisji powiedziałem, że
przedstawiam stanowisko radnych w sprawie opinii o Panu Henryku Stokłosie mieszkańcu
wsi Śmiłowo Gmina Kaczory. Nie rozumiem, dlaczego radna pomyliła stanowisko radnych
z tym, które odczytał p. H. Karolczak.
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.: Nie byłoby problemu gdybym w/w stanowisko
otrzymała do ręki przed sesją i mogła się z nim dokładnie zapoznać. Mam wiele pytań do w/w
stanowiska.
Pan Stefan Kowal powiedział m.in.: Proszę o pytania?
Pan Zbigniew Zdanowicz powiedział m.in.: Nie prosiła Pani o żaden dokument na
posiedzeniu komisji. Siedziałem obok Pani.
Odp. Pani Joanna Stachowiak - Chciałam w/w dokument do ręki. Ponadto prosiłam, aby
powtórzono pewne kwestie w w/w stanowisku.
Pani Aleksandra Wienke powiedziała m.in.: Na wspólnym posiedzeniu KRiOŚ oraz KR w
dniu 26 lutego dokładnie omawialiśmy stanowisko radnych w sprawie opinii o Panu Henryku
Stokłosie mieszkańcu wsi Śmiłowo Gmina Kaczory. Nie rozumiem, dlaczego radna J.
Stachowiak mówi, że to jest stanowisko mieszkańców wsi Śmiłowo.
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.: W związku z powyższym proszę o nie
przyjmowanie w/w stanowiska z uwagi na to, że jesteśmy nie przygotowani.
Pan Stefan Kowal powiedział m.in.: Przypominam, że większość radnych przegłosowała
porządek dzisiejszych obrad i postępujemy zgodnie z w/w porządkiem.
Pan Henryk Kalka powiedział m.in.: Każdy ma prawo wyrażać swą opinię - p. Hubert
Karolczak jako członek Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej oraz
radni wybrani w powszechnych, demokratycznych wyborach.
Pan Henryk Kalka przedstawił historię działalności p. Henryka Stokłosy (od momentu
powstania zakładów „Farmutil HS” do momentu aresztowania ich właściciela). Na
zakończenie powiedział, że akceptuje w/w stanowisko i jest za tym by je podjąć.
Pan Mścisław Brodala mieszkaniec wsi Śmiłowo powiedział m.in.: Dzisiejsze posiedzenie
Rady ma charakter kuriozalny. Nie wiadomo, o co chodzi? Działania Rady przypominają
niechlubne czasy organizowania wieców pod przewodnictwem. Przygotowana opinia jest
jednostronna. Nie rozumiem postawy Rady. Pan M. Brodala zarzucił Radzie, że postępuje nie
zgodnie z prawem. Powiedział ponadto, że nigdy nie mówił źle o p. H. Stokłosie.
Pan M. Brodala omówił nieprzyjemności, które go spotkały ze strony p. H. Stokłosy.
Pan Stefan Kowal poprosił p. M. Brodale o zwięzłe wypowiedzi i o zachowanie powagi
obrad.
Pan Kazimierz Załachowski powiedział m.in.: Proszę o zamknięcie tej dyskusji i poddanie
w/w stanowiska głosowaniu, celem wyrażenia własnej opinii przez radnych.
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Pan Edward Górka zaproponował kandydowanie w kolejnych wyborach samorządowych
p. M. Brodali.
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.: Uważam, że opinia przedstawiona na sesji jest
manipulacją. Zawiera wiele ogólników i argumentów bez pokrycia, np. to, że stowarzyszenie
szkaluje p. H. Stokłosę. Stowarzyszenie nie występuje przeciwko p. H. Stokłosie tylko
przeciwko problemowi ekologicznemu. Wiele osób absolutnie nie popiera w/w stanowiska
i nie chciałoby żeby Rada zajmowała się tą sprawą. Żyjemy w demokratycznym kraju,
w którym są niezawisłe sądy i tam powinien odbyć się osąd w w/w sprawie.
Po zakończonej dyskusji Pan Stefan Kowal poprosił o przegłosowanie stanowiska radnych
Rady Gminy Kaczory w sprawie opinii o Panu Henryku Stokłosie mieszkańcu wsi Śmiłowo
Gmina Kaczory.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów (za - 11gł., przeciw - 3 gł., wstrz. nie było) wyraziła stanowisko w sprawie opinii o Panu Henryku Stokłosie mieszkańcu wsi
Śmiłowo Gmina Kaczory (stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Pani Joanna Stachowiak wniosła uwagi do treści protokołu z XII sesji Rady Gminy z dnia
28 grudnia 2007 roku. Powiedziała, że protokół jest nie kompletny. Brakuje w nim części
wystąpienia radnego p. Edwarda Górki oraz Wójta Gminy Kaczory Brunona Wolskiego.
Następnie zacytowała brakujące zdania i poprosiła o ich uwzględnienie w protokole.

ad. pkt 9/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Nie zgłoszono.

ad. pkt 10/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy
Kaczory zakończył o godz. 14 45 XII sesję Rady Gminy Kaczory.

Przewodniczy ł:
Rady Gminy
mgr in ż. Stefan Kowal

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