
Protokół Nr XVIII/2020 

z XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 roku 

w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 15:00 do 15:55 

 
 

W sesji udział wzięli radni Gminy Kawęczyn – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

- Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, 

- Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie w 

roku budżetowym 2019. 

6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028; 

c) wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego; 

d) przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 

przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku                   

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący Rady 

Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze udział 15-u 

radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy 

Kawęczyn i tym samym można rozpocząć prawomocne obrady.  

 

Ad. 2. 

Uchwalenie porządku obrad 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił projekt porządku obrad a następnie 

powiedział, że do porządku obrad jest do wprowadzenia za zgodą wnioskującego o dzisiejszą 

sesje Wójta Gminy punkt w postaci oświadczenia dotyczącego przystąpienia do Związku 

Komunalnego Gmin  „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Gminy Żelazków. 

Zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby coś jeszcze wnieść do przedstawionego porządku. 

 

Zmian do projektu obrad nikt nie wnosił. 

 



Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad - wprowadzenie dodatkowego punktu 7 w sprawie przyjęcia 

oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Gminy Kawęczyn w sprawie akceptacji 

postanowień uchwały nr V/31/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad całym porządkiem obrad wraz z 

wprowadzonym punktem. 

 

Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek  

 

Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej wraz z wprowadzoną zmianą został uchwalony 

jednogłośnie. 
 

Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 

protokołu z XVII Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. Zaproponował, 

aby protokół przyjąć bez odczytywania, ponieważ był on wyłożony do wglądu i nie zgłoszono 

uwag do jego zapisów.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 



 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek  

 

Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania 

jednogłośnie. 
 

Ad. 4. 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący P. Gebler prosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań. 

Radni nie wnosili interpelacji i zapytań. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie w roku 

budżetowym 2019 

Przewodniczący Rady powiedział, że ze sprawozdaniem można było się zapoznać, na 

posiedzeniu Komisji Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy była obecna, 

odpowiadała na pytania. Pytał radnych, czy mają jeszcze jakieś wątpliwości uwagi czy 

zapytania co do sprawozdania. Uwag nikt nie wnosił. 

 

Ad. 6 

Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

 

Ad. 6a). 

zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 

Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że zmiana uchwały 

budżetowej dotyczy wprowadzenia do planu dochodów jak i wydatków kwoty zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 

kwota, jaka przypada dla Gminy Kawęczyn na pierwsze półrocze jest równa 494 806,24 zł. 

Dodała, że kwota jest rozdysponowana pismem Wojewody Wielkopolskiego jak również 

środki wpłynęły już na rachunek budżetu gminy, więc po jej wprowadzeniu środki zostaną 

przekazane na rachunki rolników, którzy o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym etapie się 

zwracali. 

 

Przewodniczący Piotr Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  

 

Radni pytań i uwag nie zgłaszali. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej gminy na rok 2020. Odbyło się głosowanie jawne imienne.  

 

Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020;.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 



Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek  

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XVIII/150/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy na rok 2020. 
 

Ad. 6b). 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028 

Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak powiedziała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028 związana jest ze zmianami przeprowadzonymi na ten 

moment w uchwale budżetowej. Wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być 

zgodna z budżetem gminy co do wielkości dochodów, wydatków, zarówno bieżących jak i 

majątkowych oraz, że postanowieniem dzisiejszej sesji te zmiany są dokonywane i tym samym 

wyrównywane zapisy WPF z uchwałą budżetową. 

 

Przewodniczący Piotr Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  

 

Radni pytań i uwag nie zgłaszali. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028. Odbyło się 

głosowanie jawne imienne.  

 

Głosowano w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek  

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XVIII/151/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028. 

 

Ad. 6c). 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego  

Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak powiedziała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 

zaciągniecie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w celu realizacji zadań 

inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2020; postanowieniami uchwały 

budżetowej w punkcie o finansowaniu deficytu Rada Gminy powinna wyrazić zgodę na 

zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Dodała, że na podstawie tej uchwały będzie złożony 

wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie kwoty kredytu. Czynnością 



niezbędną na ten moment jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, uwzględniając już 

wcześniej wyrażoną opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania 

deficytu, co miało miejsce po przesłaniu do zaopiniowania uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Piotr Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. 

 

Radny Paweł Urbanek pytał, o jakie inwestycje chodzi jeżeli chodzi o kredyt długoterminowy 

i czy kredyt związany jest z mniejszymi wpływami do budżetu gminy. 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kredyt inwestycyjny długoterminowy jest, zgodnie z nazwą, 

kredytem na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy i jest to cały załącznik 

inwestycji w 44 pozycjach. Wskazała, że na tę chwilę Gmina realizuje jeden ze swych 

większych projektów, jakim jest budowa żłobka, gdzie już w uchwale budżetowej realizacja 

tego zadania była planowana po części ze środków zewnętrznych i po części z kredytowania, 

tak więc wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu jest konsekwencją podjęcia uchwały 

budżetowej, gdzie była już wyrażona zgoda, że deficyt będzie finansowany z kredytów. 

 

Radni więcej pytań i uwag nie zgłaszali. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Odbyło się głosowanie jawne imienne.  

 

Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego 

 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek  

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XVIII/152/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 
 

Ad. 6d). 

przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Gminy oraz załączony do zawiadomienia na sesję. 

 

Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak powiedziała, że uchwała, która jest wywoływana stanowi 

konsekwencje zmiany ustawy z dnia 31 marca, gdzie Sejm ustawą zmienia ustawę o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw – ustawa ta wprowadza liczne rozwiązania, które pozwalają złagodzić 



skutki tych sytuacji kryzysowych. Zauważyła, że Gmina Kawęczyn wychodzi tu naprzeciw tym 

przedsiębiorcom, których sytuacja finansowa się pogorszyła. 

 

Przewodniczący P. Gebler podsumował, że ustawa daje samorządom taką możliwość, a 

przedsiębiorcy się o to pytają. 

 

Skarbnik Gminy powtórzyła, że ustawa daje taką możliwość i przewiduje rozwiązania dla 

samorządu głównie w zakresie podatku od nieruchomości. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID – 19. Odbyło się głosowanie jawne imienne.  

 

Głosowano w sprawie: 
przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek  

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XVIII/153/2020 w sprawie przedłużenia terminu 

płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID – 19. 
 

Ad. 7.  

Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn w sprawie akceptacji 

postanowień uchwały nr V/31/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 

Przewodniczący P. Gebler powiedział, że oświadczenie zostało wprowadzone na posiedzeniu 

Komisji Rady Gminy. Przypomniał, że tu chodzi o Gminę Żelazków, która chce przystąpić do 

Związku Komunalnego Gmin, w tym celu będzie musiała uiścić tzw. wpisowe w kwocie 710 

tys. zł rozłożone na 5 lat. Pytał czy radni mają jakieś pytania co oświadczenia. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie: 
Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy Kawęczyn w sprawie akceptacji 



postanowień uchwały nr V/31/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek  

 

Rada Gminy przyjęła Oświadczenie zawierające stanowisko w sprawie akceptacji 

postanowień uchwały nr V/31/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany statutu Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 
 

Ad. 8. 

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

Wójt Gminy przedstawi swoje sprawozdanie za okres międzysesyjny, tj. od 15 do 29 kwietnia 

2020 r.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt J. Nowak dodał, że w najbliższym czasie przez Gminę Kawęczyn zostanie wydana 

broszura pt. „Poradnik segregowania śmieci dla mieszkańców Gminy Kawęczyn”, czyli abc 

segregacji odpadów. Zostanie wydanych do 2 tys. egzemplarzy, tak, aby starczyło dla każdego 

domostwa oraz aby była jeszcze rezerwa. Opracowanie poradnika zajęło trochę czasu, 

zajmował się tym Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Celem jest jak najlepsza 

segregacja, aby osiągnąć wymagane parametry i nie płacić za to kar, aby było jak najwięcej 

odpadów we frakcjach, które podlegają recyklingowi. Chodzi przez to o zmniejszenie kosztów 

zagospodarowania odpadów, jakie należy opłacać w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w 

Orlim Stawie. Poradniki zostaną rozprowadzone przez sołtysów podczas płatności drugiej raty 

podatku, ale będzie można je też pozyskać w sklepach, w Urzędzie Gminy, w szkołach – jeżeli 

nauczanie ruszy i w innych miejscach. 

Radni pytań i uwag do sprawozdania nie zgłaszali. 

 

Ad. 9.  

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 

Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w tym okresie miało miejsce tylko 

jedno wydarzenie, w którym brał udział, a było to w dniu dzisiejszym wspólne posiedzenie 

Komisji Rady Gminy. 

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.  

 

Ad. 10. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że umowa na dofinansowanie usuwania folii 

rolniczej jest przygotowana i przekazana do podpisu przez stosowne władze. Po jej podpisaniu 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie ona przesłana 

pocztą tradycyjną do podpisania przez przedstawicielstwo naszej gminy; powinno to nastąpić 

do końca pierwszej połowy maja. 



Dalej Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działań na terenie Gminy Kawęczyn 

dotyczących stanu epidemii od dnia 14.04.2020 r., które stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Radny Łukasz Mila powiedział, że ostatnio dosyć dużo słyszy się w mediach o przekazywaniu 

danych Poczcie Polskiej w związku z wyborami. Pytał Wójta Gminy o Jego  stanowisko w tej 

sprawie. 

 

Wójt Jan Nowak powiedział, że w dniu dzisiejszym, który był momentem, do kiedy najpóźniej 

należało zająć stanowisko, Urząd Gminy Kawęczyn nie udostępnił i nie udostępni żadnych 

danych osobowych, bo ewidentnie wynika, że to co się proponuje poprzez Pocztę Polską i inne 

podmioty, gdzie zostały wyłączone z funkcjonowania biura Komisarzy Wyborczych od 

centralnych struktur aż po regionalne, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że zostało 

wszczęte postępowanie i jednocześnie wystosowany do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej 

kilkustronicowy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z wnioskiem o wstrzymanie 

wykonania decyzji. Wójt dodał, że według Jego wiedzy bardzo dużo samorządów załatwiało 

wniosek Poczty Polskiej odmownie, bądź tak jak w przypadku Gminy Kawęczyn, wszczęte 

zostało postępowanie, sprawa będzie wyjaśniana przez najbliższe kilka dni; zauważył, że z 

różnych przepisów różne instytucje zaczynają korzystać; z jednej strony od samorządów żąda 

się danych osobowych, których udostępnienie na dzień dzisiejszy jest co najmniej karalne. 

Wskazał, że kilkunastu mieszkańców wyraźnie zaprotestowało, składając wnioski, 

indywidualne czy zbiorowe, do Urzędu Gminy, żeby nie udostępniać ich danych, tym bardziej, 

że nie ma pewności, co z tymi danymi się stanie. 

 

Wiceprzewodniczący Grzegorz Dzikowski zwrócił uwagę na brak podpisu Przewodniczącego 

Rady Gminy pod życzeniami zamieszczonymi w miesięczniku „Kawęczyniak” z okazji Święta 

Strażaka i Dnia Matki. Pytał, czym ten brak jest podyktowany. 

 

Wójt Gminy powiedział, że też zauważył ten brak, jest to po prostu błąd, który zostanie 

naprawiony. Powiedział, że miała na to wpływ zapewne praca zdalna, której wykonywanie ma 

słabe strony. 

 

Wiceprzewodniczący Sylwester Kasprzak pytał o rodzinę repatriantów z Kazachstanu, czy 

prawdą jest, że ta rodzina wyprowadziła się z Kowali Pańskich-Kolonii. 

 

Wójt Gminy powiedział, że tak. Informował, że rodzina ta już ok. rok temu zapowiadała, że 

wyprowadza się do syna. Wyprowadzka miała miejsce na początku marca. 

 

Wiceprzewodniczący S. Kasprzak mówił, że zostało pozyskanych sporo środków na 

doposażenie mieszkania. Pytał, czy w razie jakiegoś kataklizmu Gmina może wypożyczyć to 

mieszkanie innej rodzinie, czy nie będzie jakichś problemów odnośnie tych dofinansowań z 

zewnątrz. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że minęło już odpowiednio dużo lat i nie będzie problemów z 

ewentualnym udostępnieniem tego mieszkania; praktycznie wszystko, z wyjątkiem majątku 

podręcznego typu szklanki itp.., zostało. Powiedział, że mieszkanie, obok mieszkań w budynku 

po byłej szkole w Młodzianowie i ośrodku zdrowia w Tokarach Pierwszych, jest do dyspozycji 

na każdą okoliczność i czas. 

 

Radny Andrzej Jaworski pytał, czy to mieszkanie w Kowalach Pańskich-Kolonii mogło by być 



wystawione na sprzedaż. 

Wójt J. Nowak powiedział, że na razie takiego planu nie ma, tym bardziej, że Gmina nie 

dysponuje dużą ilością mieszkań komunalnych, a może być sytuacja, że trzeba będzie komuś 

zapewnić mieszkanie zastępcze. Mówił, że zgłaszają się zainteresowani wynajęciem  

mieszkania, ale nie zdają sobie sprawy, że za wynajem trzeba zapłacić czynsz w określonej 

kwocie. 

 

Więcej zapytań i wniosków obecni nie zgłaszali. 

 

Ad. 11.  

Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący Rady 

Gminy Kawęczyn uznał XVIII Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i zamknął obrady. 

 

 

                                Protokołowała:                              Przewodniczył: 

                             /-/ Iwona Krajewska                                       /-/ Piotr Gebler     

 

 


