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Protokół Nr XXXVI/2021 z XXXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 30 czerwca 2021 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie w godzinach od 11:00 do 
15:05 
 
W sesji udział wzięli radni Gminy Kawęczyn – zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich sołtysi - lista obecności 
sołtysów i zaproszonych gości w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2020. 
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Kawęczyn: 

a) Głosy radnych; 
b) Głosy mieszkańców. 

7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn 
wotum zaufania. 

8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019: 
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019; 
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019; 
c) Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy za rok 2019; 
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy 

Kawęczyn; 
e) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w 

sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2019; 
f) Dyskusja; 
g) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Kawęczyn za rok 2019. 

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn: 
a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2019; 
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w 

sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2019; 

c) Dyskusja; 
d) Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Kawęczyn za rok 2019. 
10. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 
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rok 2021. 
11. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
 
 

Ad. 1. 
Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Otwarcia XXXVI 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 można rozpocząć prawomocne obrady.  
 

Ad. 2. 
Uchwalenie porządku obrad 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił projekt porządku obrad a 
następnie zapytał, czy są jakieś propozycje i uwagi co do porządku obrad.  
Uwag i propozycji nie było.  
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad. 
 
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 został uchwalony. 

 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z XXXV  Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co 
do protokołu z XXXV 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 XXXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn..  
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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 XXXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez 
odczytywania. 

 
Ad. 4. 
Interpelacje i zapytania radnych 
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 

Ad. 5. 
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2020 
Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn dokonał prezentacji raportu o stanie Gminy 
Kawęczyn za rok 2020. 
Raport stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 6.  
Debata nad raportem o stanie Gminy Kawęczyn: 

a) Głosy radnych 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy otworzył debatę, zachęcając radnych do 
udziału w niej. Radni nie wnosili zapytań, zastrzeżeń, nie zgłaszali uwag. 
Żaden z radnych nie zgłosił się do udziału w debacie. 
 

b) Głosy mieszkańców 
Przewodniczący Piotr Gebler mówił, że do dnia poprzedzającego dzień, w którym 
odbywa się sesja mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia do udziału w debacie i 
możliwości zadawania pytań. Przewodniczący poinformował, że we wskazanym 
terminie nie zgłosił się nikt chętny do udziału w debacie. 
 
Głos zabrał Starosta Turecki Dariusz Kałużny, który na początku podziękował za 
pomoc i wkład finansowy w postaci środków na tomograf komputerowy i 
wyposażenie sali, w której będzie się znajdował, dofinansowanie zakupu respiratora 
oraz współfinansowanie budowy chodnika w miejscowości Kowale Pańskie – Kolonia.  
Przypomniał, że wspólnie z panem W. Karskim odwiedzili naszą gminę jaką jedną z 
pierwszą, kiedy zaczęli objeżdżać teren powiatu tureckiego na początku kadencji. 
Starosta D. Kałużny podkreślił, że dla wszystkich samorządowców ostatni rok był 
trudnym czasem. Dodał, że mimo trudnego roku, który spowodowany był sytuacją 
epidemiologiczną w 2020 roku udało się pozyskać znacznie więcej środków 
finansowych niż w roku 2019. Dodał, że jest to ok. 4 razy więcej. Poinformował, że w 
przypadku infrastruktury drogowej pozyskano 5 razy więcej środków, w przypadku 
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służby zdrowia – 18 razy więcej. Nadmienił, że w jego dwuletniej kadencji udało się 
pozyskać 1.300.000,00 zł dodatkowych środków na edukację, 18.300.000,00 zł na 
szpital, 17.400.000,00 na infrastrukturę drogową. Podsumował, że razem jest to 
prawie 37.000.000,00 zł. Starosta Turecki powiedziała, że pierwszy raz w historii 
powiatu tureckiego Zarząd Powiatu Tureckiego pozyskał tak ogromne środki 
finansowe. Starosta D. Kałużny zasugerował, aby może przejść do pytań.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał czy ktoś z Państwa radnych ma pytania.  
 
Radna K. Brzychcy  zapytała, kiedy tomograf komputerowy będzie dostępny dla 
mieszkańców powiatu tureckiego. Zaznaczyła, że tak jak wspominał pan Starosta 
przekazaliśmy ładna kwotę na przedmiotowy sprzęt, z którego nie mogą korzystać 
wszyscy mieszkańcy.   
 
Starosta D. Kałużny odpowiedział, że objeżdżając wszystkie gminy z powiatu 
tureckiego wspólnie z Starostą W. Karskim prosili o wsparcie., ale nie obiecali, że 
tomograf komputerowy będzie od razu dostępny dla wszystkich mieszkańców. 
Powiedziała, że z uwagi na to, że szpital w Turku jest jedynym szpitalem w tym 
rejonie Wielkopolski, który nie ma tomografu komputerowego to głównym celem 
było zabezpieczenie pacjentów i wyposażenie izby przyjęć właśnie w przedmiotowe 
urządzenie, po to, aby najbardziej potrzebujący mogli z niego skorzystać. Zaznaczył, 
że wcześniej korzystając z urządzenia tomografu komputerowego w podmiotach 
zewnętrznych musieliśmy zadysponować karetkę z ratownikami, która mogła zawsze 
być potrzebna na miejscu w razie, jakiegoś wypadku. Starosta Turecki poinformował, 
że w ciągu 5 miesięcy przebadanych zostało 890 osób. Dodał, iż myśli, że na dzień 
dzisiejszy jest to o kilkadziesiąt osób więcej. Podkreślił, że tomograf działa i spełnia 
swoją funkcję. Starosta D. Kałużny powiedział, że 25 czerwca 2021 roku Narodowy 
Fundusz Zdrowia Oddział w Poznaniu ogłosił Konkurs „Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna w zakresie badania tomografii komputerowej”, do którego szpital 
przystąpi, a wtedy wszyscy mający skierowanie będą mogli skorzystać z 
przedmiotowego urządzenia. 
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał się o problemy oddziału wewnętrznego i ogólnie 
szpitala. Zapytał, czy zostały wypracowane już jakieś rozwiązania.  
 
Starosta Turecki odpowiedział, że prowadzone są dwutorowe rozmowy. Pierwsze 
dotyczą kierowania oddziałem przez doktora Marcina Krupę i skupiają się nad 
zebraniem zespołu, który najlepiej, żeby skupiał osoby z naszego terenu. Zaznaczył, 
że taki zespół powinien liczyć 5 osób, które podkreślił, że prawie mamy. Jeśli to 
rozmowy nie powiodłyby się to trwają następne rozmowy z lekarzami z zewnątrz. 
Ponadto powiedział, że jest tak mało internistów w Polsce, że na pewno nie możemy 
liczyć na porozumienie z innym pracodawcą, szpitalem, dlatego zakładając, że okres 
wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, to możemy na tych lekarzy liczyć dopiero w 
drugiej połowie września bądź w październiku. Ponadto przypomniał, że w 
Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje rejonizacja, czyli każdy z nas może 
skorzystać ze szpitala przez siebie wybranego.  
 
Radny S. Kasprzak zapytał o sytuację finansową szpitala, o wartość zadłużenia. 
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Podkreślił, że otrzymaliśmy duże dofinansowanie na służbę zdrowia.  
 
Starosta Turecki odpowiedział, że każde dodatkowo otrzymane środki nie mogą iść 
na bieżące wydatki. Poinformował, że dofinansowania muszą być przeznaczane na 
zadania inwestycyjne. Ponadto podkreślił, że blisko 90 % budżetu szpitala jest 
przeznaczane na wynagrodzenie, a pozostałe 10 % pozostaje na leki, remonty. 
Starosta Turecki powiedziała, że zadłużenie wynosi ok. 18.000.000,00 zł.   
 
Radny Ł. Mila odniósł się do wypowiedzi Starosty, który mówił, że w roku bieżącym 
udało pozyskać się rekordową kwotę środków finansowych. Radny powiedział, że nie 
pamięta tego, ale nigdy od istnienia samorządów nie doszło do sytuacji, żeby w 
szpitalu powiatowym w Turku były zamykane oddziały. Podsumował, że z jego strony 
jest to tylko stwierdzenie faktu. Następnie zapytał, dlaczego pasy dróg powiatowych 
nie są wykaszane w terminie, co stwarza duże niebezpieczeństwo, na przykład 
podczas wyjazdu z dróg gminnych na drogi powiatowe. Powiedział, że z tego co wie 
kierownik Zarządu Dróg Powiatowych tłumaczy się brakiem środków finansowych.  
 
Starosta D. Kałużny powiedziała, że jest faktem, iż pierwszy raz w historii Zarządu 
Powiatu  Tureckiego udało się pozyskać tak duże środki finansowe. Dodał, że nie 
sztuką jest obciążać budżet kredytami, obligacjami, ale sztuką jest pozyskać duże 
środki zewnętrzne. Dla przykładu podał remont drogi powiatowej w Dziewiątce na 
którą udało się pozyskać dofinansowanie na całą wartość inwestycji. Starosta D. 
Kałużny powiedział, że trzeba będzie się spotkać z panem Wójtem, aby pomyśleć nad 
dokumentacjami na kolejne zadania inwestycyjne.  Odnosząc się do kwestii 
zamknięcia szpitala powiedział, że bardzo dużo szpitali w Polsce ma podobne 
problemy. Zaznaczył, że to nie jest winą zarządu, czy dyrektora szpitala, że doszło do 
takiej sytuacji. Dodał, że trudno jest sobie poradzić, kiedy lekarze składają 
rezygnacje i nawet środki finansowe nie są w stanie ich zatrzymać. Starosta Turecki 
powiedział, że w całej Polsce jest ogromny problem z lekarzami internistami. 
Podkreślił, że są już prowadzone jakiejś rozmowy w celu nawiązania współpracy z 
innymi lekarzami. Poprosił o rozwagę, zrozumienie i cierpliwość, ponieważ jak 
zauważył medialny rozgłos nad tym wszystkim nie pomaga. Ponadto powiedział, że 
większość internistów ma już 60 lat. Zaznaczył, że dopiero od roku mamy rezydentów 
na niektórych oddziałach. Następnie przeszedł do zagadnienia związanego z 
nieterminowym wykaszaniem rowów. Starosta zaznaczył, że dróg powiatowych w 
powiecie tureckim jest 327 km. Ponadto powiedział, że dopiero od roku czy dwóch 
kupowany jest lepszy sprzęt. Podkreślił, że termin wykaszanie rowów jest 
uzależniony od anomalii pogodowych.   
 
Radna K. Brzychcy zapytała o termin realizacji inwestycji w miejscowości Dziewiątka 
oraz długość odcinka do remontu.  
 
Starosta D. Kałużny powiedział, że nie zna dokładnego terminu, ale na pewno będzie 
to w 2021 roku, a długość odcinka to 2,85 km.  
 
Starosta Turecki powiedział, że cieszy się iż powstała Rada Społeczna Szpitala, do 
której należą Wójtowie i Burmistrzowie. Podkreślił, że teraz na bieżąco włodarze 
gmin informowani są o tym co dzieje się w szpitalu. Następnie zwrócił uwagę na to, 
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że z dniem 1 lipca bieżącego roku rusza kolejny bardzo dobry rządowy program 
dofinansowań z pulą 10-15 miliardów złotych na inwestycje strategiczne  takie jak: 
infrastruktura drogowa, infrastruktura wodno – kanalizacyjna i modernizacja źródła 
ciepła sieciowego. Poinformował, że na początku jest to program pilotażowy, a druga 
edycja będzie chyba w drugiej połowie września.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał czy nie ma zagrożenia, że w szpitalu może 
zabraknąć pielęgniarek. Podkreślił, że kiedyś był taki problem. Zaznaczył, że szkoli się 
wielu lekarzy, ale pielęgniarek niestety coraz mniej.   
 
Starosta D. Kałużny powiedziała, że nie jest osobą kompetentną, aby do końca na to 
pytanie odpowiedzieć. Dodał, że problem jest w każdym obszarze szpitala, ale 
sytuacja kryzysowa jest na tylko oddziale wewnętrznym.  
 
Radny A. Kwinciak nawiązał do drogi powiatowej w Głuchowie, która po okresie 
zimowym jest w bardzo złym stanie, a ubytki w nawierzchni do tej pory nie zostały 
uzupełnione. Dodał, że były odpowiedzi, że zostanie to naprawione, ale do tej pory 
nie miało to miejsca.  
 
Starosta Turecki odpowiedział, że zaraz po wyjściu skontaktuje się z kierownikiem 
ZDP w Turku, aby jak najszybciej zlecił uzupełnienie bieżących ubytków.  
 
Radny K. Rygas zapytał, czy planowana jest kontynuacja budowy chodnika w 
Skarżynie albo remont nawierzchni w Marcjanowie.  
 
Starosta D. Kałużny odpowiedział, że  potrzebne jest spotkanie z panem Wójtem, aby  
przedyskutować przyszłościowe kwestie inwestycyjne, ale także bieżące potrzeby 
 
Wójt Gminy J. Nowak powiedział, że pan Starosta przekazał dobrą informację o 
programie rządowym, który rusza z dniem 1 lipca, z którego na pewno skorzystamy. 
Ponadto powiedział, że ciągle podnosimy się po nokautach z 9 grudnia i 30 marca w 
związku z negatywnym rozpatrzeniem naszych wniosków bez podania uzasadnienia 
ich odrzucenia oraz brakiem uzyskania informacji o powodach nieotrzymania pomocy 
finansowej. Naszym zdaniem wnioski były bardzo dobrze zrobione. Podkreślił, że jeśli 
przy kolejnym naborze sytuacja się powtórzy to samorządy zniechęcą się do pisania 
wniosków o pomoc finansową. Nadmienił, że może zostać wypracowany taki pogląd, 
że lista jednostek, które maja otrzymać pomoc będzie znana na miesiąc przed 
ogłoszeniem naboru. Wójt J. Nowak powiedział, że nie oczekuje odniesienia się do 
tych słów, ponieważ Starosta nie jest adresatem tej wypowiedzi, ale czuje się 
zobowiązany w imieniu mieszkańców, Rady Gminy i swoim o tym dzisiaj głośno 
powiedzieć.  
 
Starosta Turecki powiedział, że należy cofnąć się w przyszłość, żeby zobaczyć ile było 
programów, projektów wcześniej. Prosił, aby policzyć ile gmina w ostatnich latach 
otrzymała pomocy rządowej. Wspomniał o tym, iż w pierwszej edycji Funduszu 
Inwestycji Lokalnych wszystkie gminy otrzymały środki finansowe. Podkreślił, że jest 
przekonany, ze nie będzie tutaj żadnych dysproporcji. Prosił o nieprzekreślanie 
czegoś, kiedy nie wiem jeszcze jak to będzie funkcjonować. Na zakończenie 
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podziękowała za zaproszenie, dobrą współpracę oraz wzajemna pomoc.  
 

Ad. 7.  
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum 
zaufania 
Przewodniczący P. Gebler przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w 
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum zaufania. 
 
Głosowano w sprawie: 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum 
zaufania..  
 
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 XXXVI/254/2021 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum zaufania. 
 
Prowadzący obrady ogłosił piętnastominutową przerwę w obradach. 
 

Ad. 8. 
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020: 

a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 
Edyta Balcerzak - Skarbnik Gminy Kawęczyn  przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2020 w rozbiciu na poszczególne rozdziały oraz 
wydatki majątkowe. 
 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020 

Grzegorz Dzikowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za rok 2020 wyrażoną w formie Uchwały Nr SO-7/0954/252/2021 z 
dnia 29 kwietnia 2021 roku. 
 
Wójt Gminy przekazał najlepsze życzenia dla uczennic z  terenu gminy Kawęczyn, 
które spośród uczniów szkół średnich uzyskały najwyższą średnią ocen. Następnie 
Wójt Jan Nowak wraz z Przewodniczącym Piotrem Geblerem wręczyli nagrody za 
wysokie wyniki w nauce. Nagrody otrzymały Aleksandra Rosiak – Absolwentka 
Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Prof. S. Kaliskiego w Turku,  Gabriela 
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Werbińska - absolwentka Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, Ewa 
Rojek - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku. 
 

c) Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 
Skarbnik Gminy w tym podpunkcie przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy 
Kawęczyn obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w 
funduszach. 
 

d) Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kawęczyn 
Skarbnik Gminy przekazała zebranym informacje o stanie mienia komunalnego Gminy 
Kawęczyn na koniec 2020 roku. 
 

e) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w 
sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2020 

Ryszard Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytał opinię 
Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2020. 
 

f) Dyskusja 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad sprawozdaniem 
finansowym za rok 2020 oraz nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 
2020. 
Do dyskusji nikt się nie zgłosił. 
 

g) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Kawęczyn za rok 2020 

 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2020. 

Głosowano w sprawie: 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za 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 XXXVI/255/2021 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2020. 
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Ad. 9. 
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn: 

a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2020 

Ryszard Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwałę Nr 
1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2020. 
 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w 
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2020 

Sylwester Kasprzak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił Uchwałę Nr SO-
6/0955/131/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Kawęczyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn 
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 
 

c) Dyskusja 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad udzieleniem 
absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn. 
Do dyskusji nikt się nie zgłosił. 
 

d) Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Kawęczyn za rok 2020 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2020. 
 
Głosowano w sprawie: 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Kawęczyn za 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 XXXVI/256/2021 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2020. 
 
Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że uzyskanie absolutorium nie było by 
możliwe, gdyby nie owocna współpraca wielu podmiotów i wielu osób. Poinformował, 
że z uwagi na trudny okres, jakim jest czas pandemii istniało zagrożenie 
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niewykonania dochodów w pozycji dochody w podatku od osób fizycznych, które w 
czasie od marca do lipca 2021 roku 
 spływały na poziomie ok. 40 %. Złożył podziękowania Przewodniczącemu, 
Wiceprzewodniczącym i pozostałym radnym z Wiceprzewodniczącymi na czele oraz 
Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, a także pani Sekretarz, pani Zastępcy 
Wójta oraz pani Skarbnik wraz z pracownikami Urzędu Gminy za współpracę. 
Podsumowując podziękował za zrozumienie oraz sprawiedliwe podejście do oceny 
wykonania budżetu. Wójt Gminy odniósł się do środków z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Poinformował, że nie potrafi wyjaśnić dlaczego nie 
otrzymaliśmy dodatkowych środków, ponieważ nie udało się pozyskać informacji z 
jakich powodów nasz wniosek został odrzucony od instytucji finansującej. Dodał, że z 
taką sytuacją spotkało się prawie 50 % samorządów w Polsce. Wyraził nadzieje, że 
uda pozyskać się środki finansowe z programu rządowego, który rusza z dniem 1 
lipca 2021 roku.  
 
Prowadzący obrady stwierdził podjęcie uchwały i gratulował Wójtowi Gminy i 
Skarbnik Gminy wykonania budżetu i uzyskania absolutorium. Przewodniczący Rady 
wraz z Wiceprzewodniczącymi w ramach podziękowań za zrealizowany budżet 
przekazali Wójtowi Gminy i Skarbnik Gminy skromne bukiety kwiatów. 
 

Ad. 10. 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021  
 
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej gminy na rok  
2021. Pierwsze zmiany dotyczą pism Wojewody Wielkopolskiego, który zwiększa plan 
w dwóch rozdziałach: pierwsze zwiększenie dotyczy przeznaczenia środków na 
realizację programu „Dobry Start” o kwotę 1.073,79 zł, natomiast drugie zwiększenie 
związane jest z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych w kwocie 10.000,00 
zł. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że Rada Powiatu Tureckiego w dniu 
wczorajszym podjęła uchwalę w sprawie przeznaczenia kwoty 15.000,00 zł na 
współorganizację dożynek  powiatowo – gminno -parafialnych, a dzisiaj zostało 
zawarte porozumienia na tę okoliczność. W związku z powyższym zaproponowała 
wprowadzenie tej kwoty do planu dochodów i wydatków w naszym budżecie. 
Następnie poinformowała, że ze sprawozdań budżetowych wynika nadwyżka 
budżetowa, która wynika z wykonanych dochodów i wydatków. Zaproponowała, aby 
wolne środki budżetowe za rok 2020 zostały przekazane na pokrycie deficytu. Dodał, 
że z poprzedniego roku zostały do wykonania dwa zadania. Pierwsze dotyczy 
pozyskanych środków z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Skarbnik Gminy powiedziała, że są to środki znaczone, których nie możemy 
przekazać na nic innego jak na zadania realizowane w ramach przeciwdziałania 
alkoholizmowi. Poinformowała, że jest to kwota 20.119,76 zł. Druga zmiana dotyczy 
przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej na przebudowę sieci wodociągowej w 
miejscowości Kowale Pańskie. Zadanie to było ujęte do realizacji w 2020 roku, ale z 
kilku powodów nie zostało w roku poprzednim zrealizowane. Kwota przeznaczona na 
to zadanie wynosi 97.000,00 zł.  
 
Wójt Gminy powiedział, że inwestycja w Kowalach Pańskich dotyczy przebudowy sieci 
wodociągowej, a nie budowy nowego odcinka. Zaznaczył, że jest to odcinek 
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awaryjny, w przypadku którego 3 lata temu podjęta była decyzja o jego gruntownej 
modernizacji. W związku z powyższym chcielibyśmy przeznaczyć środki na 
przedmiotowy cel.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy deficyt roku 2020 zostanie w całości 
sfinansowany nadwyżką budżetową.  
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nadwyżka budżetowa nie pokryje całego deficytu 
budżetowego. Dodała, że będzie to niewielka kwota na którą nie będziemy musieli 
zaciągać dodatkowego zobowiązania kredytowego. Podkreśliła, że nie wiemy, jak i 
kiedy będzie realizowana inwestycja dotycząca instalacji solarnych i fotowoltaicznych, 
albowiem wtedy będziemy musieli rozstrzygać w jaki sposób inwestycję finansować 
jeszcze w tym roku.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie 
było. 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021. 
 
Głosowano w sprawie: 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021..  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, 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  
BRAK GŁOSU (1) 
Grzegorz Dzikowski 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVI/257/2021 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej gminy na rok 2021. 
 

Ad. 11. 
Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 12. 
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny 
Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił sprawozdanie z działalności 
za okres międzysesyjny. 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 13. 
Zapytania i wolne wnioski 
 
Radny S. Kasprzak powiedział, że ma zastrzeżenia co do wykonania zjazdu z drogi w 
kierunku Dobrej.  Poinformował, że zjazd został odebrany, ale według niego został 
on wykonany nienależycie. Po każdych opadach deszczu zalega tam przeogromna 
kałuża, woda ze zjazdów nie spływa do rowu, tylko zalega na niecce miejsce między 
asfaltem, a zjazdem.  
 
Wójt Gminy J. Nowak powiedział, że pojedzie to zobaczyć.  
 
Radny A. Kwinciak zapytał czy do gminy dotarła informacja o nadaniu jednemu z 
naszych mieszkańców odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności, które miało 
miejsce 16 czerwca bieżącego roku. Powiedział, że jeśli jest to potwierdzona 
informacja  to powinna ona zostać przekazana mieszkańcom naszej gminy, ponieważ 
jest to dość ważne odznaczenie.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma takich informacji, ale spróbuje uzyskać jakieś 
informacje o tym wydarzeniu. 
 
Radny T. Tyrakowski wnioskował o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych 
potrzeby uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi powiatowej relacji Milejów – 
Tokary.  
 
Radny P. Urbanek zgłaszał sprawę zakrzaczenia jednej z dróg w miejscowości 
Dzierzbotki. Mówił, że był na miejscu z pracownikiem urzędy, który sugerował mu, 
aby na usunięcie zakrzaczeń przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. Radny 
poinformował, że sołectwo nie ma takich środków w funduszu i prosi w imieniu 
mieszkańców o wykonanie tego w ramach środków budżetowych. 
 
Wójt Gminy powiedział, że podjedzie to zobaczyć najpóźniej w piątek i będzie się z 
nim kontaktował w tej sprawie. 
 
Radny S. Przyłęcki zgłaszał potrzebę zamontowania lustra drogowego przy drodze 
powiatowej relacje Nowy Świat – Marcjanów w miejscu skrzyżowania z drogą w 
kierunku z Wojciechowa. Prosił o zgłoszenie takiej potrzeby do Zarządu Dróg 
Powiatowych. 
 
Radny A. Jaworski zgłaszał brak oznakowania tabliczkami informacyjnymi numerów 
do posesji w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia.  
 
Wójt Gminy poprosił o przesłanie mailem numerów posesji, do których brakuje 
odpowiednio wskazanej numeracji. 
 
Radny R. Jaśkiewicz  ponowił prośbę o wykoszenie drogi wojewódzkiej, która z uwagi 
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na to, że jest niewykoszona stwarza duże zagrożenia dla użytkowników ruchu 
drogowego.  
 
Wójt J. Nowak odpowiedział, że w dniu jutrzejszym zostanie to zgłoszone do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kole.  
 
Radny T. Tyrakowski zgłaszał potrzebę wykoszenie rowów w obrębie zjazdów z dróg 
gminnych na powiatowe w obrębie drogi na Podlesie. 
 
Wójt Gminy powiedział, że jego zdaniem jest to dobrze wykoszone, ale nadmienił, że 
jeszcze raz podjedzie zobaczyć jak to wygląda.  

 
Ad. 14.  
Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn uznał XXXVI Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i 
zamknął obrady. 
 
 
 

Protokołowała: Magdalena Krakowiak                              
Przewodniczył: Piotr Gebler 
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