
Protokół Nr XXI/2020 

z XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 10 lipca 2020 roku 

w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie        

w godzinach od 08:15 do 11:32 
 

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 XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2019. 

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 sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 

b) zaliczenia dwóch odcinków dróg zlokalizowanych w miejscowości Kawęczyn 

do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu; 

c) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 

0008 Kawęczyn; 

d) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 



0024 Tokary II; 

e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania      

bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Kawęczyn  na  rok 2020. 

11. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie programu „Kolej Plus”. 

12. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Otwarcia XXI 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 XX  Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

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

protokołu z XXI 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 XX 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 XX 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 2019 

Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn dokonał prezentacji raportu o stanie Gminy Kawęczyn za 

rok 2019. 

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. 

 

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 XXI/158/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Kawęczyn wotum zaufania. 

 

Wójt Gminy J. Nowak zabrał głos i odnosząc się do wyników przeprowadzonego głosowania 

podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania. Powiedział, że rok to długi czas w życiu 

człowieka, organizacji, choć czasami inwestycje trzeba rozkładać na więcej niż jeden rok 

budżetowy z uwagi na wysokie koszty realizacji. Wójt Gminy podziękował za zrozumienie, za 

rzeczową i konstruktywną współpracę, nie zawsze idealną, gdyż zawsze mogą pojawiać się 

różnice w poglądach – Wójt podkreślał, że z tych różnic korzysta, wyciąga wnioski i stara się 

je wprowadzać w życie przy następnych działaniach. 

 

Prowadzący obrady ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach. 

 

Ad. 8. 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019: 

a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 

Edyta Balcerzak - Skarbnik Gminy Kawęczyn przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Kawęczyn za rok 2019 w rozbiciu na poszczególne rozdziały oraz wydatki majątkowe. 

 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019 

Grzegorz Dzikowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 

wyrażoną w formie Uchwały Nr SO-0954/51/7/Ko/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

 

c) Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 

Skarbnik Gminy w tym podpunkcie przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy Kawęczyn 

obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszach a także 

informację dodatkową za miniony rok budżetowy. 

 

d) Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kawęczyn 

Skarbnik Gminy przekazała zebranym informacje o stanie mienia komunalnego Gminy 

Kawęczyn na koniec 2019 roku. 

 

e) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w sprawie 

wykonania budżetu gminy za rok 2019 

Ryszard Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytał opinię 

Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2019. 

 

f) Dyskusja 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad sprawozdaniem 

finansowym za rok 2019 oraz nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019. 

Do dyskusji nikt się nie zgłosił. 

 

 

g) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 



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

 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Kawęczyn za rok 2019. 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2019. 

 

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 XXI/159/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

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

rok 2019. 

 

Ad. 9. 

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn: 

a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2019 

Ryszard Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwałę Nr 1/2020 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn z dnia 22 maja 2020 r. 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 

Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Uchwałę Nr SO-0955/14/7/Ko/2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2020 roku 

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn z tytułu wykonania budżetu za 2019 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 2019 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2019. 

Głosowano w sprawie: 



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

2019. 

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 XXI/160/2020 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2019. 

 

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. 

  

Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że uzyskanie absolutorium nie było by możliwe, 

gdyby nie owocna współpraca wielu podmiotów i wielu osób. Złożył podziękowania 

Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym i pozostałym radnym z Wiceprzewodniczącymi na 

czele oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy a także pani Sekretarz i pani 

Zastępcy Wójta wraz z pracownikami Urzędu Gminy za współpracę. 

Podobnie podziękowania złożyła też Skarbnik Gminy; dziękowała zwłaszcza 

współpracownikom. 

 

Wiceprzewodniczący Grzegorz Dzikowski zgłosił wniosek formalny o przerwę, który radni 

przyjęli przez aklamację. 

 

Przewodniczący Piotr Gebler ogłosił piętnastominutową przerwę w obradach. 

 

Ad. 10. 

Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej. Zaznaczyła, że zmiany 

w większości były prezentowane na posiedzeniach komisji i dotyczą zarówno zwiększenia 

planu dochodów jak i wydatków na mocy pism Wojewody Wielkopolskiego jak również 

Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Pierwsza zmiana dotyczy zwiększenia w planie 

dochodów i wydatków środków na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i 

materiały edukacyjne i inne materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich kosztów zakupów 

– jest to kwota 56 574,33 zł; jest to zadanie zlecone. Kolejne zwiększenie wynika również z 

pisma Wojewody Wielkopolskiego i dotyczy zwiększenia środków w kwocie 209 250,00 zł z 

przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”; jest to zadanie zlecone. Kolejna zmiana 

też dotyczy pisma Wojewody Wielkopolskiego, który podaje informacje o ostatecznych 

kwotach dotacji w ramach wychowania przedszkolnego. Skarbnik dodała, że w uchwale 

budżetowej były już zabezpieczane środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 

przewidywanej – w ramach wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych była planowana kwota 100 000,00 zł – ma tu miejsce zwiększenie 



zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 6 159,00 zł – w ramach wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu była zaplanowana kwota  60 000,00 zł, którą zwiększa się o 7 

425,00 zł. Kolejne zmiany dotyczą wniosków poszczególnych stanowisk merytorycznych 

Urzędu Gminy. Pierwsza zmiana dotyczy programu pn.: ”Usuwanie odpadów folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na który Gmina 

Kawęczyn podpisała już umowę z Funduszem Ochrony Środowiska - zwiększa się tu dochody 

i wydatki w ramach tego zadania o kwotę 82 000,00 zł. Skarbnik kontynuowała, że 9 czerwca 

Gmina podpisała porozumienie dotyczące realizacji zadania pn: „Aktualizacja inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kawęczyn”; kwota dotacji na realizację tego 

zadania tj. 11 200,00 zł (dotującym jest Minister Rozwoju reprezentowany przez Dyrektora 

Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju); całkowita wartość 

zadania to kwota 14.637,00 zł. Kwotę 3.437,00 zł Gmina Kawęczyn zobowiązana jest 

zabezpieczyć jako wkład własny w ramach realizowanego zadania. Następna zmiana dotyczy 

wniosku stanowiska merytorycznego o przesunięcie w ramach już istniejących inwestycji 

drogowych kwoty na wykonanie dokumentacji pod kolejne inwestycje drogowe, które będą 

realizowane w latach następnych; głównie drogi w miejscowości Chocim i Stanisława. 

Przypomniała, że kwota przeznaczona w budżecie Gminy to 25 000,00, zwiększa się ją  o 22 

000,00 zł. Skarbnik powiedziała o kolejnej zmianie - wpłynął wniosek stanowiska 

merytorycznego o zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty oszacowanej według wstępnie 

przygotowanego kosztorysu - 55 000,00 zł na realizację zadania „Wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych”; źródłem 

finansowania będą oszczędności w ramach już prowadzonych zadań w gospodarce komunalnej 

z poszczególnych klasyfikacji budżetowych, tak aby nie uszczuplać innych zadań 

zaplanowanych do realizacji w roku 2020. Kolejna zmiana wynika z pisma Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego zwiększającego dotację na zabezpieczenie przeprowadzenia 

wyborów i wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na kwotę 19 000,00 

zł. 

 

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 2020. 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie nad uchwałą 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 XXI/161/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy na rok 2020. 

 

b) zaliczenia dwóch odcinków dróg zlokalizowanych w miejscowości Kawęczyn do 

kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 



 

Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 

Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zaliczenia dwóch odcinków dróg zlokalizowanych w miejscowości Kawęczyn do 

kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia dwóch odcinków dróg zlokalizowanych w 

miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;  

 

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 XXI/162/2020 w sprawie zaliczenia dwóch odcinków 

dróg zlokalizowanych w miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia ich przebiegu. 

 

c) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0008 

Kawęczyn 

Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 

Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0008 

Kawęczyn. 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości 

położonej w obrębie 0008 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  

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXI/163/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn. 

d) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0024 

Tokary II; 



Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 

Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0024 

Tokary II. 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości 

położonej w obrębie 0024 Tokary II.  

 

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 XXI/164/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0024 Tokary II. 

 

e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania      

bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Kawęczyn  na  rok 2020. 

Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 

Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania      

bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Kawęczyn  na  rok 2020. 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn 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 XXI/165/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Kawęczyn na rok 2020. 

 

Ad. 11. 

Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie programu „Kolej Plus”. 



Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt oświadczenia był omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji, otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 

Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 

oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Gminy Kawęczyn w sprawie programu „Kolej 

Plus” 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie programu „Kolej Plus”. 

 

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 Rady Gminy Kawęczyn            

w sprawie programu „Kolej Plus” 

 

Ad. 12. 

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. 13. 

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. 

 

Ad. 14.  

Zapytania i wolne wnioski 

Pytań i wniosków obecni nie wnosili. 

 

Ad. 15.  

Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

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

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

 

 

                                Protokołowała:                              Przewodniczył: 

                              Iwona Krajewska                                                     Piotr Gebler 


