P R O T O K Ó Ł Nr 13/2008
trzynastej sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 28 marca 2008 r.

W obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
W zastępstwie Skarbnika Gminy – Alicja Przewoźniak.
Sołtysi – wg listy obecności.
Zaproszeni goście – wg listy obecności.

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. 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 12/2008 z dwunastej sesji z dnia 29
lutego 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. Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści protokołu.
Przewodniczący obrad poinformował, że radna Joanna Stachowiak wniosła uwagi (pismo
z dnia 03.03.2008 r.) do protokołu sesji z dnia 28.12.2007 r. Powiedział, że na w/w pismo
udzielił wyczerpującej odpowiedzi pisemnej w dniu 11 marca 2008 roku.
W w/w piśmie poinformowałem m.in., że protokół jest streszczeniem treści wystąpień
i powinien odzwierciedlać meritum danego wystąpienia lub wypowiedzi. Protokół nie jest
stenogramem odzwierciedlającym dokładne wypowiedzi radnych oraz innych osób
zajmujących głos na sesji i dlatego nie uwzględniłem wniesionych uwag. Na posiedzeniu
Komisji w dniu 25 marca 2008 r. radna ponownie wnioskowała o dopisanie do w/w protokołu
szczegółowej wypowiedzi radnego Edwarda Górki.
Pytania i uwagi :
Pani Joanna Stachowiak – Zacytowała, jak powinno brzmieć meritum wypowiedzi
p. E. Górki zawarte w protokole sesji z dnia 28 grudnia 2007 r.
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie:
- kto z radnych jest za przyjęciem protokołu bez zmian?
- kto z radnych jest za wprowadzeniem wniesionych uwag do protoko łu?
- kto się wstrzymał ?
Rada Gminy w głosowaniu jawnym większością głosów (za przyjęciem bez zmian - 13gł.,
przeciw, czyli za wprowadzeniem wniesionych uwag - 2 gł., wstrz. - nie było) przyjęła
protokół sesji z dnia 28.12.2007 r. bez zmian.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek XIII sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
-

przewodniczących Komisji,
Wójta Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2007 r.
5. Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2007r. do
31 grudnia 2007 r.:
-

-

-

przedstawienie opinii RIO na temat „Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kaczory za 2007 rok”,
przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tyt. wykonania budżetu gminy za
2007 r.
przedstawienie opinii RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Kaczory w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2007 rok,
dyskusja na temat „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kaczory za
2007 r.”
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania
w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanego w Gminie
Kaczory w 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
9. Informacja nt. bezpieczeństwa publicznego w gminie Kaczory (Kierownik Posterunku
Policji w Kaczorach).
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zakończenie.
Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku XIII sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.
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ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących
o przedstawienie informacji nt. działalności w minionym okresie.
Informacje przedstawili:

Komisji

Pan Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział między innymi:
Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu 14 marca 2008 r. w celu sporządzenia opinii oraz
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2007 r. Komisja szczegółowo przeanalizowała budżet (dochody i wydatki)
opracowany w formie pisemnej i tabelarycznej. Nie będę przedstawiał wszystkich danych
zawartych w budżecie. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na najistotniejsze kwestie. Dochody
za rok 2007 zostały wykonane w kwocie 18.427.226,14 zł, co stanowi 100,33%, a wydatki
w kwocie 15.957.584,50 zł, co stanowi 82,91% planu ogółem. Powstała nadwyżka pozwoliła
na spłacenie zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r.
wynosił 3.464.720,96 zł, co stanowi 18,80% zrealizowanych dochodów. Zadłużenie nie
przekroczyło 60% progu. W związku z pytaniami mieszkańców, chciałbym zwrócić uwagę na
wpływy otrzymywane do budżetu gminy przez największy zakład w gminie „Farmutil HS”.
W 2007 r. podatek od nieruchomości w w/w zakładzie stanowił kwotę 1 447 890,44 zł tj.
około 39% całego udziału w tym podatku, podatek od środków transportowych wynosił 142
374 zł tj. około 40%, rolny - 3 496 zł i leśny - 1 503 zł. Dużą kwotę (około 3,5 mln zł)
w budżecie gminy stanowiły także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
prawnych. Trudno jest oszacować udział zakładów „Farmutil HS” w w/w podatku
otrzymywanym z budżetu państwa.
Pan H. Kalka przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 rok, które
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W dniu 26 marca 2008 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Podczas spotkania omawialiśmy ponownie wykonanie
budżetu za 2007 rok. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony budżet oraz projekty
uchwał. Pan H. Kalka podziękował p. Alicji Przewoźniak, p. Agnieszce Grabarskiej za
prawidłowe opracowanie budżetu oraz innym pracownikom, do których zwracał się o pomoc
przy jego analizie.
Pan Jarosław Goldberg przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności
i Budżetu powiedział m.in.:
W dniu 25 marca 2008 r. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu odbyły wspólne posiedzenie. Omówiliśmy
materiały sesyjne. Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekty uchwał oraz udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory.
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Wnioski:
Ø Zrobić tzw. progi zwalniające w miejscowości Dziembowo na odcinku drogi od nr
domu 57 do 70 – „dypel”.
Ø Prośba o racjonalne gospodarowanie przycinki drzew na terenie gminy – nie
pozostawiać pni bez korony.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie głosu
Wójta Gminy Kaczory.

Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:
W minionym okresie przygotowywaliśmy się do realizacji i wykonywaliśmy inwestycje
zaplanowane w 2008 r. m.in.:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

dokończono układanie chodnika w Śmiłowie przy blokach na Osiedlu Słonecznym,
zrobiono część ul. Leśnej (od schodów),
dokończono drogę w Dziembowie w tzw. „kasiarach”,
zrobiono chodnik w Morzewie przy przedszkolu,
rozstrzygnięto przetarg na budowę chodników i dróg (III etap) w Dziembówku,
zrobiono sanitariaty w Urzędzie Gminy,
wykonano remont kuchni w WDK w Śmiłowie,
zakończono remont sali w WDK w Morzewie,
złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę drogi
gminnej Morzewo – Rzadkowo.

Ponadto trwa remont szatni w Dziembowie. Przygotowujemy się do przetargów na budowę
drogi w Dziembowie, Morzewie, Rzadkowie, Krzewinie, Prawomyślu oraz do ogłoszenia
przetargu na rozbudowę szkoły w Dziembowie.
Wójt Gminy Kaczory poinformował, że zgłosił zakład Pana Dariusza Chodanienoka P.P.H.U. „Darpol” do konkursu pn. „Lider Sukcesu”, na którym zdobył on wyróżnienie na
forum powiatowym. Podkreślił, że w/w zakład zasługuje na wyróżnienie. Powstał w 1997
roku. Obecnie zatrudnia 24 pracowników. Jest chlubą gminy. Jest jednym z najlepszych
zakładów działających na naszym terenie. Wójt Gminy wraz z przewodniczącym Rady
Gminy podziękowali p. Dariuszowi Chodanienokowi za godne reprezentowanie gminy
i życzyli dalszego rozwoju firmy.
Pan Dariusz Chodanienok – właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo –
Usługowego „Darpol” szczegółowo przedstawił historię powstania firmy, jej zamierzenia
inwestycyjne oraz przedmiot działalności. Powiedział m.in.: Produkujemy środki
funkcjonalne i mieszanki przyprawowe do przetwórstwa mięsnego w ilości około 80 ton
miesięcznie.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi oraz p. Dariuszowi Chodanienokowi za
przedstawienie informacji.
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ABSOLUTORIUM
ad. pkt 4/ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2007 r.
Pani Alicja Przewoźniak (w zastępstwie Skarbnika Gminy) z upoważnienia Wójta
przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2007 r. (sprawozdanie
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

ad. pkt 5/ Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia
2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
a) Pani Alicja Przewoźniak w zastępstwie Skarbnika Gminy odczytała Uchwałę Nr SO.0954/1/14/Pi/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta
Gminy Kaczory sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2007 rok (uchwała
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
b) Pan Ryszard Golla – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał Opinię
Komisji Rewizyjnej z dnia 14 marca 2008 roku dotyczącą realizacji budżetu Gminy
Kaczory za 2007 r. oraz Uchwałę (wniosek) Komisji Rewizyjnej z dnia 14 marca 2008
roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2007 rok ( opinia
i uchwała stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
c) Pan Ryszard Golla – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę
Nr SO-0955/1/14/Pi/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2007 rok (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokółu).
d) Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal zarządził dyskusję nad „Sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2007 r.”
W dyskusji głos zabrali:
Pan Henryk Kalka powiedział m.in.:
Myślę, że już niewiele można dodać po tak szczegółowo przedstawionych materiałach
dotyczących budżetu. Budżet został wykonany doskonale. Dzisiejsze absolutorium jest już
kolejnym absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory podsumowującym całokształt jego
działalności oraz osiągnięcia gminy głównie pod kątem inwestycji. Myślę, że każdy
mieszkaniec dostrzega zmiany w naszej gminie i jej znaczny rozwój.
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Pan Kazimierz Załachowski powiedział m.in.:
Chciałbym dodać, że kiedy otrzymałem wszystkie szczegółowe materiały dotyczące
dochodów i wydatków za 2007 r. zdałem sobie sprawę, że przygotowanie tak doskonałego
budżetu wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. Chciałbym pogratulować Wójtowi
kompetentnej kadry, którą zarządza. Z optymizmem patrzę na zrealizowane inwestycje, które
zostały przyjęte pomimo zadłużenia, które z roku na rok jest coraz mniejsze.
Pan K. Załachowski życzył, aby budżet za 2008 r. wyglądał podobnie, jak ten za 2007 r.
Pan Edward Górka powiedział m.in.:
Cieszę się, że z roku na rok udaje nam się wykonać budżet coraz lepiej. Dziękuję Wójtowi,
pracownikom UG za dobrą realizację budżetu.
Pan Stefan Kowal powiedział m.in.:
Polityka wprowadzona przed paru lat (polegająca na zaciąganiu kredytów) dawała i nadal
daje oczekiwane owoce.
W związku z wyczerpaniem listy mówców przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal
zakończył dyskusję nad sprawozdaniem.
e) Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2007 rok.
Rada Gminy Kaczory w głosowaniu jawnym udzieliła jednogłośnie (za udzieleniem
absolutorium było 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było)
absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2007 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal odczytał uchwałę Nr XIII(81)2008
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2007 rok (uchwała stanowi załącznik nr
6 do niniejszego protokółu).
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.

ad. pkt 6/
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 XIII/82/2008
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 7/
Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wspólną realizację zadania w zakresie imprez kulturalnych o charakterze
powiatowym organizowanego w Gminie Kaczory w 2008 r.
Pytania i uwagi :
Pan Stefan Kowal powiedział m.in.: Wstydliwe powinno być dla powiatu przekazanie kwoty
1000 zł na imprezę powiatową, która będzie zorganizowana przez gminę za kwotę dużo
wyższą.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/83/2008
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania w zakresie imprez kulturalnych
o charakterze powiatowym organizowanego w Gminie Kaczory w 2008 r. (uchwała stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/
Pan Edward Górka - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Piła.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/84/2008 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu).

ad. pkt 9/
Pan Ryszard Gonczaronek - Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach przedstawił
informację nt. bezpieczeństwa publicznego w gminie Kaczory za 2007 r. (informacja stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Pytania i uwagi :
Pan Jan Kieruj powiedział m.in.: Do jakich instytucji trafia kwota 27.540 zł uzyskiwana
z mandatów karnych?
Odp. Pan R. Gonczaronek (Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach) – Wszystkie mandaty
karne stanowią własność Skarbu Państwa i żadna instytucja nie ma z nich korzyści
materialnych. Każdy mandat jest uiszczany na konto urzędu wojewódzkiego.
Pan Edward Górka powiedział m.in.:
Ø Droga krajowa Nr 10 w Śmiłowie jest „zakałą” dróg w gminie (duża liczba
wypadków). Czy można coś z tym zrobić?
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Odp. Pan R. Gonczaronek (Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach) – Komenda
Główna Policji planuje zakup fotoradarów i umieszczenie ich w miejscach o dużej
wypadkowości. Spodziewajmy się w/w urządzeń na drodze krajowej nr 10.
Ø Parking przy sklepie GS w Śmiłowie jest miejscem postojów tirów i autobusów. Tiry
uniemożliwiają widoczność samochodom wyjeżdżającym z kierunku od Zelgniewa.
Uważam, że mieszkańcom wsi nie jest potrzebny tak duży parking w Śmiłowie.
Odp. Pan R. Gonczaronek (Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach) – Na najbliższej
odprawie zgłoszę Komendantowi Powiatowemu Policji w Pile problem parkowania tirów
na parkingu w Śmiłowie.
Ø Mieszkańcy proponują wprowadzenie w soboty dyżurów policjantów na Posterunku
Policji w Kaczorach bądź udostępnienie ich numerów komórkowych.
Odp. Pan R. Gonczaronek (Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach) – W sobotę,
najczęściej wystawiamy służbę na Posterunku Policji w Kaczorach. Wyjątek stanowią
urlopy i zwolnienia lekarskie. Jednak w takiej sytuacji sekcja prewencji wysyła służby
z Komendy Powiatowej na nasz teren. Policjanci Posterunku Policji w Kaczorach nie
mają służbowych telefonów komórkowych tylko prywatne.
Ø Proszę o częstsze patrole policji w Śmiłowie ze względu na liczne wykroczenia i małą
liczbę udzielonych mandatów.
Odp. Pan R. Gonczaronek (Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach) – Wieś Śmiłowo
będziemy mieli na szczególnej uwadze.

Ad. pkt 10/ Zapytania i wolne wnioski.
Pani Joanna Stachowiak powiedziała m.in.: Wnioskuję, by tegoroczny regulamin
wynagradzania pracowników administracji obsługi szkół i przedszkoli był negocjowany ze
związkami oświatowymi. Ministerstwo ustala minimum wynagrodzenia, a Rada Gminy może
zwiększyć pewne wskaźniki.

ad. pkt 11/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy.
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na wniosek zgłoszony przez p. Romę Gapińską na
wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Powiedział m.in.: Będziemy bronili się przed
budowaniem muld na drogach naszej gminy. Przeszkadzają one osobom mieszkającym w ich
pobliżu. Uważam, że nie są one do końca dobrym rozwiązaniem. Wybudujemy muldy
dopiero w ostateczności. W pierwszej kolejności postaramy się zwalczać wyścigi motocykli,
itp. za pomocą policji. Mieszkańcy jednak muszą współpracować z Policją i zgłaszać w/w
sytuacje. Nie możemy uczyć ludzi zachowywać się pod wpływem ograniczeń.
Regulaminu wynagradzania pracowników administracji obsługi szkół i przedszkoli na razie
zmieniać nie będziemy. W przypadku zmiany regulaminu dyskutujemy ze związkami
zawodowymi. W 2007 r. zmieniliśmy w/w regulamin i dokonaliśmy regulacji płac.
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Dyrektorzy otrzymają w 2008 r. pewną pulę pieniędzy na podwyżki, którą będą dzielić
w zależności od wykonywanej pracy.
Wójt Gminy Kaczory wyraził swoje niezadowolenie w sprawie remontów dróg powiatowych.
Powiedział m.in.: Jeśli w takim tempie będziemy remontować drogi powiatowe to 20 lat nam
nie wystarczy. Gmina dokłada do w/w remontów ponad 50% środków. Na 2008 r. dostaliśmy
od powiatu tylko 650 m2 polbruku na ul. Dworcową w Kaczorach i chodnik w Równopolu.
Jest to kropla w morzu potrzeb.
Wójt Gminy podziękował radnym za jednogłośne absolutorium. Poinformował, że na
absolutorium pracuje nie tylko wójt, ale także pracownicy poszczególnych jednostek,
zakładów budżetowych, pracownicy urzędu, sołtysi oraz radni. Powiedział m.in., że widoczny
rozwój naszej gminy uzyskaliśmy dzięki licznym inwestycjom podejmowanym w latach
2001-2003. Życzył zebranym dobrej współpracy w 2008 r.
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji.

ad. pkt 12/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 14 30 XIII sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Agnieszka Kopydłowska
(inspektor ds. kadr i obsługi rady)

Rady Gminy
mgr in ż. Stefan Kowal

9

