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Protokół Nr XXV/2020 z XXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 6 października 2020 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 14:00 do 15:17 
 
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: 
- Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, 
- Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn, 
- Katarzyna Paruszewska – Dyrektor Gminnego Żłobka w Kawęczynie 
- Maciej Walczak - Urbanista 
- Magdalena Krakowiak - Podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 
b) uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-
Zachód"; 

c) wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości położonej w 
obrębie 0008 Kawęczyn (dot. działki nr 257/1); 

d) wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości położonej w 
obrębie 0008 Kawęczyn (dot. działki nr 261/2); 

e) wyrażenia  zgody  na nieodpłatne  przejęcie umową użyczenia części działek  
położonych w miejscowości  Marcinów. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
 
 

Ad. 1. 

Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze udział 13-u 
radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy 
Kawęczyn i można rozpocząć prawomocne obrady.  
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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.  
Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak prosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-
2028. 
Przewodniczący Rady zapytał Wójta Gminy Kawęczyn jako zwołującego posiedzenie czy 
wyraża zgodę na wprowadzenie tego projektu uchwały. 
Wójt Gminy wyraził zgodę na wprowadzenie tego projektu uchwały. 
Prowadzący zaproponował, aby był to podpunkt f) w punkcie 5 i przeprowadził głosowanie 
nad jego wprowadzeniem. 
 
Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad - wprowadzenie podpunktu 5f) w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Więcej uwag i propozycji nie było.  
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad całym porządkiem obrad wraz z 
wprowadzoną zmianą. 
 
Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej wraz z wprowadzonym podpunktem f) w punkcie 5 
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został uchwalony. 

 
Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 
protokołu z XXIV 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 XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski 
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek 
 
Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 

 
Ad. 4. 

Interpelacje i zapytania radnych 
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że wraz z Panem Wójtem chcę przedstawić Panią dyrektor 
Żłobka Gminnego w Kawęczynie. 
 
Wójt Gminy powiedział, że 17 sierpnia odbyło się postępowanie konkursowe, nabór na 
stanowisko Dyrektora Żłobka w Kawęczynie, do którego zgłosiły się dwie osoby, jedną z nich 
była Pani Katarzyna Paruszewska, która ten nabór wygrała. Kontynuował, że Pani Katarzyna 
jest mieszkanką Gminy Kawęczyn, absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Koninie na kierunku edukacja wczesnoszkolna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w 
Warszawie na kierunku edukacja integracyjna i włączająca. Ponadto Pani Katarzyna 
ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie 
żywienia człowieka i gastronomii oraz studia podyplomowe na kierunku biologia i przyroda w 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie, studia 
podyplomowe organizacja i zarządzanie placówką oświatową na Wyższej Szkole Nauk o 
Zdrowiu w Bydgoszczy, ukończyła również wiele dodatkowych kursów, szkoleń, podnosząc 
swoje kwalifikacje m.in. z języka angielskiego, bezpieczeństwa w przedszkolu, pracy z 



4 

 

emocjami, technik komunikacji, zaburzeń u dzieci, stymulacji dzieci, udzielania pierwszej 
pomocy, edukacji muzycznej. Pani Katarzyna posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, 
od 2010 roku do 2020 roku pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w 
Przedszkolu nr 133 w Warszawie, pełniąc również funkcję Zastępcy Dyrektora tegoż 
Przedszkola i z tej funkcji przyszła do pracy w naszej Gminie. 
Wójt Gminy odczytał list gratulacyjny i wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczył ten 
adres, bukiet kwiatów i skromny upominek Pani Katarzynie Paruszewskiej. 
 
Dyrektor Katarzyna Paruszewska podziękowała i obiecała ze swej strony wzajemną 
współpracę zarówno z Radą Gminy, z Wójtem Gminy, ze środowiskiem lokalnym. 
 
 

Ad. 5. 

Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
Ad. 5a)  
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej. Powiedziała, że 28 
września wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu wydatków w 
ramach realizacji programu rządowego „Dobry Start” – Wojewoda zwiększa dotacje dla 
budżetu  kwotę 21.333,76 zł i taką kwotę po stronie wydatków Gmina jest zobowiązana 
rozdysponować. Kolejna zmiana dotyczy również pisma Wojewody Wielkopolskiego, który 
zwiększa dotacje w ramach pomocy społecznej na kwotę 10 850,00 zł i również Gmina jest 
zobowiązana tą dotację rozdysponować w ramach dedykowanego programu pomocy 
społecznej. Kolejna zmiana, jaką przedstawiła Skarbnik gminy to ta omawiana na posiedzeniu 
Komisji Rady Gminy dotycząca zwiększenia dotacji na zakup samochodu bojowego dla OSP 
Kowale Pańskie o kwotę 15 000,00 zł; jest to wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Głuchowie, ale w planie finansowym jest zaplanowana dotacja dla jednostki OSP Kowale 
Pańskie i w związku z powyższym tę dotację proponuje się zwiększyć o dodatkowe 15 000,00 
zł dla pełnego zrealizowania wydatku. Skarbnik mówiła, że w okresie międzysesyjnym odbyły 
się również zebrania w sołectwach, na mocy których dokonały się zmiany w ramach 
realizowanych zadań ze środków funduszu sołeckiego: 

1) Sołectwo Kowale Pańskie zwiększa plan dla realizacji zadania bieżące utrzymanie dróg 
– zakup materiałów o kwotę 242,48 zł, zmniejsza zadanie rajd rowerowy o kwotę 
2 000,00 zł i przeznacza te środki na zakup kosiarki samojezdnej podkaszarki dla 
sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia – te środki będą stanowiły zwiększenie funduszu 
sołeckiego w sołectwie sąsiednim Kowale Pańskie-Kolonia. 

2) Sołectwo Chocim zwiększa zadanie bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów o 
3 000,00 zł, w ramach tego samego zadania bieżące utrzymanie dróg – praca sprzęt 
kwota 2 026,00 zł; zmniejszenie zadania wykonanie tynku zewnętrznych na altanie – 
4 000,00 zł, zmniejszenie zadania kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych – 
1 026,00 zł. 

3) Sołectwo Głuchów zmniejsza zadanie bieżące utrzymanie dróg o kwotę 379,00 zł w 
ramach zakupu materiałów; kwotę tej samej wysokości przeznacza również na 
bieżące utrzymanie dróg, ale praca sprzętu; rezygnuje z wykonania zadania 
kultywowanie tradycji nocy świętojańskiej – 2 000,00 zł a środki przeznacza na 
montaż dwóch lamp solarnych na placu rekreacyjnym tj. kwota 2 000,00 zł; zmniejsza 
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zadanie utrzymanie placów i sprzętu, m.in. zakup paliwa, nawozów 300 zł; środki te 
przeznacza na wcześniej zaplanowane zadanie zakup grilla – 300 zł – łącznie zadanie 
będzie teraz wynosiło 2 300,00 zł. 

4) Sołectwo Kawęczyn – zwiększa zadanie bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 
2 200,00 zł, zwiększa zadanie bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1 000,00 zł; 
zmniejszenie zadania doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup stołów 803,00 zł, 
rezygnuje z zadania konkurs przygotowania potraw tradycyjnych – 1 800,00 zł; 
rezygnuje z Rajdu rowerowego – 1 000,00 zł i rezygnuje z kultywowania tradycji 
andrzejkowych – 400,00 zł – środki przeznacza na zakup lustra drogowego – 803,00 
zł. 

5) Sołectwo Milejów zwiększa zadanie bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 
1 559,70 zł, a środki pochodzą z rezygnacji z zadania doposażenie świetlicy wiejskiej 
zakup i montaż kurtyny powietrza – 1 559,70 zł. 

6) Sołectwo Marianów-Kolonia zwiększa zadanie bieżące utrzymanie dróg – zakup 
materiałów 960,00 zł, zwiększa zadanie bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 
1 000,00 zł, rezygnuje z realizacji zadania organizacja festynu „Wakacje z funduszem” 
– łącznie 1 800,00 zł, zmniejszenie zadania zakup trawy na działkę o 160,00 zł do 
kwoty 340,00 zł. 

7) Sołectwo Siedliska rezygnuje z zadania zawody sportowe – zakup produktów do 
przygotowania posiłku regeneracyjnego 1 500,00 zł i środki przeznacza na nowe 
zadanie zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich 1 500,00 zł; 

8) Sołectwo Skarżyn zmniejsza zadanie bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 
660,00 zł, rezygnuje z realizacji zadania Wigilia Jana 1 502,00 zł, rezygnuje z zawodów 
wędkarskich – 300,00 zł, zmniejsza zadanie bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego 
500,00 zł, rezygnuje z zadania doposażenie świetlicy wiejskiej 5 600,00 zł, a środki w 
całości przeznacza na doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup nagłośnienia w kwocie 
7 604,00 zł, wprowadza nowe zadanie doposażenie OSP Skarżyn – kwota 960,00 zł. 

9) Sołectwo Wojciechów zmniejsza zadanie termomodernizacja świetlicy wiejskiej o 
kwotę 10 674,00 zł, zmniejsza zadanie doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt 
sprzątający oraz środki czystości 550,00 zł, zmniejsza zadanie zakup grilla o 426,00 zł, 
rezygnuje z zadania kultywowanie tradycji i obrzędów nocy świętojańskiej – 880,00 
zł; sołectwo przeznacza środki na termomodernizację świetlicy wiejskiej prace 
budowlane w ramach usług 11 300,00 zł i wynagrodzenie inspektora budowlanego 
umowa zlecenie 500,00 zł; wprowadza nowe zadanie kultywowanie tradycji nocy 
andrzejkowej zakup materiałów – 734,00 zł. 

10) Sołectwo Żdżary zwiększa zadanie bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu – 300,00 
zł, likwiduje zadanie zakup i doposażenie świetlicy wiejskiej – 5 000,00 zł, rezygnuje z 
zadania „Rodzinka w komplecie” 900,00 zł, i  „Rodzinka w komplecie – animator” 
zmniejszenie o 300 zł i sołectwo przeznacza środki na remont łazienki w świetlicy 
wiejskiej zakup materiałów oraz usługa. 

 
Skarbnik kontynuowała, że w ramach zwiększenia dochodów budżetowych wprowadza się 
środki z funduszu inwestycji lokalnych tj. kwota 859 806,00 zł; środki te stanowią dochód 
budżetu gminy, jednocześnie budżet nie będzie musiał korzystać z tak dużego kredytu 
inwestycyjnego, jaki był na początku planowany do pokrycia deficytu budżetowego – w 
ramach tych środków zmianie ulegają postanowienia co do zaciągania kredytów i 
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zobowiązań na rok bieżący. Skarbnik Gminy dodała, że postanowiono zmienić limit kredytu 
na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt do kwoty 3 500 000,00 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: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXV/179/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na rok 2020. 
 
Ad. 5b)  
uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód" 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem obrad na 
Komisjach, poprosił urbanistę o podsumowanie tematu. 
Urbanista Maciej Walczak powiedział, że prezentuje Radzie Gminy kolejny dokument 
stanowiący prawo miejscowe na terenie Gminy Kawęczyn, tj. miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia – Marianów-Kolonia – 
Zachód. To prawo miejscowe umożliwi mieszkańcom przeznaczenie gruntów znajdujących si 
w granicach opracowania na cele zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej i usługowej. 
Mówił, że dla mieszkańców oznacza to skrócenie procesu inwestycyjnego o etap uzyskiwania 
decyzji o warunkach zabudowy w Urzędzie Gminy Kawęczyn; na podstawie tego dokumentu 
będzie można rozpocząć podziały geodezyjne mające na celu przygotowanie działek 
budowlanych jak również przyszłą zabudowę na cele mieszkaniowe lub usługowe – usługi 
nieuciążliwe, które nie będą sprzeczne z funkcją mieszkaniową terenów. Kontynuował, że 
możliwe jest przedstawienie do uchwalenia tego dokumentu, ponieważ wyczerpana została 
procedura wynikająca z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W ramach tej procedury wystąpiono o wnioski do tego dokumentu do stosownych organów 
administracji publicznej, zaopiniowano ten dokument, uzgodniono jak również zapewniono 
czynny udział lokalnej społeczności mający na celu zapoznanie się z tym dokumentem 
poprzez poinformowanie o pracach na drodze obwieszczeń, jak również poprzez 
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poinformowanie o wyłożeniu do publicznego wglądu, o możliwości zapoznania się z tym 
dokumentem oraz składania uwag do tego dokumentu. Po tych wszystkich etapach nie 
wpłynęły do Urzędu Gminy jakiekolwiek uwagi kwestionujące ustalenia tego dokumentu, 
zatem należy uznać, że spotkał się on z aprobatą właścicieli nieruchomości, stąd tez nie budzi 
on kontrowersji, nie budzi zastrzeżeń, dlatego też w załączniku do uchwały jest dokument, 
który mówi o nierozpatrywaniu uwag złożonych do tego dokumentu po etapie wyłożenia do 
publicznego wglądu, ponieważ tych uwag nie było – wyczerpanie tych wszystkich działań w 
stosownych terminach jak również terminach na składanie uwag do tego dokumentu 
pozwala na przedłożenie projektu do uchwalenia; podjęta uchwała od momentu 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego będzie stanowiła 
kolejny dokument stanowiący prawo miejscowe na terenie Gminy Kawęczyn, który w sposób 
jasny, klarowny, przewidywalny, precyzyjny określa ramy zagospodarowania tego terenu, 
który jest przedmiotem jego opracowania. 
 
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 uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód". 
 
Głosowano w sprawie: 
uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód"; 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXV/180/2020 w sprawie uchwalenia „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 
Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód". 
 
Ad. 5c) 
wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości położonej w obrębie 0008 
Kawęczyn (dot. działki nr 257/1) 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że temat omawiany był na posiedzeniu Komisji. 
Przypomniał, że chodzi tu o ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej, wiąże się to z 
naliczeniem opłat. 
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 wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości położonej w 
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obrębie 0008 Kawęczyn. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn 
(dot. działki nr 257/1); 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXV/181/2020 w sprawie wyrażenia zgody na  odpłatne 
obciążenie  nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn. 
 
Ad. 5d) 
wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości położonej w obrębie 0008 
Kawęczyn (dot. działki nr 261/2) 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że jest tu podobna sytuacja jak w poprzednim 
podpunkcie, chodzi również o przyłącze kablowe. 
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 wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości położonej w 
obrębie 0008 Kawęczyn. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn 
(dot. działki nr 261/2). 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek 
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Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXV/182/2020 w sprawie wyrażenia   zgody  na  odpłatne 
obciążenie  nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn. 
 
Ad. 5e) 
wyrażenia  zgody  na nieodpłatne  przejęcie umową użyczenia części działek  położonych w 
miejscowości  Marcinów  
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniu 
Komisji. Wyjaśnił, że chodzi tu o użyczenie na okres 10 lat części dwóch działek 
przeznaczonych na plac rekreacyjny w miejscowości Marcinów, które są własnością Jego i 
Jego żony. Okres 10 lat potrzebny jest po to, aby można było na tym terenie czynić dalej 
prace bardziej związane z gruntem i inwestować w wykorzystanie funduszu sołeckiego. Dalej 
Prowadzący odczytał projekt uchwały. 
 
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 wyrażenia  zgody  na nieodpłatne  przejęcie umową użyczenia części 
działek  położonych w miejscowości  Marcinów. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części działek położonych w 
miejscowości Marcinów. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXV/183/2020 w sprawie wyrażenia  zgody  na 
nieodpłatne  przejęcie umową użyczenia części działek  położonych w miejscowości  
Marcinów. 
 
Ad. 5f) 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z 
otrzymanych środków w ramach funduszu inwestycji lokalnych. Gmina otrzymała środki w 
kwocie 859 806,00 zł, co jednocześnie zmniejsza kwotę planowanych w tym roku kredytów i 
pożyczek, w związku z czym zmienia się kwota przychodów. Zmiana ta powoduje, że 
konieczna jest zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach kwoty długu, 
który jest planowany w latach 2020-2028, w związku z powyższym wywołanie i 
przegłosowanie uchwały jest obowiązkowe. 
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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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-
2028. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXV/184/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028. 
 
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godziny 14:30 do godziny 
14:45. 
 

Ad. 6. 

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. 7. 

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. 8.  

Zapytania i wolne wnioski 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Kasprzak pytał o możliwość prawną Wójta, 

Urzędu Gminy, aby dotrzeć do właścicieli działek w danych sołectwach, działek 

zabudowanych, niezabudowanych, do pustostanów, żeby ogarnęli swoje posesje. Mówił, że 

pojawia się na danych sołectwach coraz więcej posesji, przynajmniej w Kawęczynie – działki 

zamieszkałe są posprzątane, a pustostany, działki niezabudowane są opuszczone, 
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zaniedbane, chodniki przy tych działkach są niewykoszone; działki te szpecą daną 

miejscowość. 

 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi powiedział, że problem, o którym mówił 

Wiceprzewodniczący Sylwester Kasprzak nie dotyczy i nie wiąże się tylko z miejscowością 

Kawęczyn a jest to problem od dłuższego czasu całej gminy i chyba nie tylko. Wspominał, że 

temat w Urzędzie Gminy Kawęczyn był podejmowany kilkukrotnie, ale z różnym skutkiem. 

Wójt kontynuował, że ma pewien pomysł, o którym dziś nie chciałby w szczegółach mówić. 

Zasygnalizował, że można by to było zorganizować przy najbliższej akcji Posesja, wówczas 

można by było nastawić się na skontrolowanie takich nieruchomości. Należałoby wcześniej 

wiedzieć gdzie kontrolujący się udają i kto jest właścicielem danej posesji, z prośbą o 

zweryfikowanie i zebranie materiału stanowiącego o tym, jakie niejednokrotnie zagrożenia 

takie posesje stwarzają, nie tylko dlatego, że są zarośnięte, ale czasami są jeszcze inne 

kwestie z tym związane, które stanowią w wielu wypadkach o mniejszym bezpieczeństwie. 

Wójt Gminy mówił, że trzeba będzie na początek dokonać inwentaryzacji, sołectwo po 

sołectwie, wieś po wsi, żeby wiedzieć ile tych przypadków jest i do kogo się udać, bo 

niejednokrotnie, albo prawie zawsze jest tak, że prawni właściciele tu w pobliżu nie 

mieszkają lub już nie żyją. Mówił, że przygotowanie pierwszego etapu działań przed akcją 

Posesja wymagać będzie czasu, trzeba będzie ten problem rozwiązać. Wójt oceniał, że do 

końca listopada powinno udać się wykonać rozeznanie, ile tego typu przypadków występuje 

w gminie. Mówił, że pomocni w tym będą sołtysi w poszczególnych sołectwach. Podkreślał, 

że w Gminie Kawęczyn nie ma na tę chwilę problemu z bezdomnością, ale wyraził obawy 

przed ewentualną sytuacją zamieszkania osoby bezdomnej w pustostanie. Mówił, że 

problem jest podejmowany, a o dalszych działaniach będzie mowa na posiedzeniach komisji, 

których w najbliższym czasie będzie więcej, bo najdalej za trzy tygodnie rozpoczną się prace 

nad przygotowaniem uchwał podatkowych oraz prace nad projektem budżetu. Kontynuował, 

że w przypadku pustostanów nie trudno o podpalenia, co zdarzało się w miastach na 

ogródkach działkowych, gdzie później znajdowano w zgliszczach szczątki ludzkie. 

Argumentował, że nie chciałby, aby taka sytuacja dotyczyła Gminy Kawęczyn, dlatego tym 

tematem należy się zająć. 

 

Radny Ryszard Jaśkiewicz nawiązał do sytuacji związanej z wycinką drzew w Gozdowie i pytał 

czy jeśli udało by się uzyskać zgodę na wycinkę drzew w niedługim czasie, czy jest  szansa na 

realizację jeszcze w tym roku budowy drogi. 

 

Wójt Gminy powiedział, że nie ma takiej szansy, gdyż zimą nie chciałby budować drogi. 

Mówił, że najpierw należy odwołać się od decyzji, którą wydano negatywnie. Dodał, że nie 

chce zamieniać kolejności budowy, aczkolwiek na inną drogę pieniędzy w budżecie nie ma 

zabezpieczonych i trzeba mieć zarezerwowane środki na tę. 

 

Radny R. Jaśkiewicz mówił, że obawia się, bo w odpowiedzi otrzymanej z Poznania był 

wskazany termin odwołania 7 dni. 
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Wójt Gminy powiedział, że trwają przygotowania do odwołania się i ponownego złożenia 

wniosku.  

 

Radny Andrzej Jaworski zgłaszał potrzebę załatania wyrw w nawierzchni asfaltowej na 

drodze powiatowej Kowale Pańskie-Kolonia – Dziewiątka na wysokości jego posesji. Mówił, 

że problem ten zgłaszał już dwukrotnie, do tej pory nic się nie dzieje w kierunku naprawy 

oraz że wyrwy się robią coraz większe. 

 

Na obrady została poproszona Pani Magdalena Krakowiak. 

 

Wójt Gminy powiedział, że byli u niego w dniu dzisiejszym mieszkańcy Marcjanowa w 

sprawie drogi. Zauważył, że mieszkańcy nie rozumieją, że nie jest to jedna droga na terenie 

gminy, która jest taka. 

 

Radna Krystyna Brzychcy pytała, czy w Urzędzie wiadomo coś na temat likwidowania linii 

elektrycznej Młodzianów-Czachulec a zakładania kabli. Powiedziała, że ostatnio po terenie 

sołectwa jeździł pan, który zbierał podpisy. 

 

Wójt Gminy powiedział, że energetyka prowadzi sporo inwestycji i żeby dać precyzyjną 

odpowiedź musi zapoznać się z zakresem prac, na czym ta przebudowa polega. Obiecał 

zorientować się w tym temacie i udzielić odpowiedzi w terminie późniejszym. 

 

Pani Magdalena Krakowiak powiedziała, że energetyka wystąpiła o zgodę na wejście w pas 

drogowy, więc coś się dzieje w tym temacie. W odniesieniu do tematu dróg powiatowych 

powiedziała, że już kilka razy kontaktowała się z Zarządem Dróg Powiatowych (ZDP). W 

ubiegłym tygodniu dzwoniła do ZDP i wówczas otrzymała informację, że ZDP ma problem z 

wytwórnią masy, która ją dostarcza. Po dzisiejszej rozmowie telefonicznej ma informację z 

ZDP, że problem się rozwiązał i od dziś będą trwały prace remontowe nawierzchni, a na 

terenie Gminy Kawęczyn prace będą realizowane w środę, najpóźniej w czwartek. 

 

Radny Tomasz Tyrakowski powiedział, że zainteresowani otrzymali informacje z Urzędu 

Gminy odnośnie odpowiedzi z ZDP i teraz należy czekać. 

 

Wójt Gminy poinformował Panią Magdalenę Krakowiak o zgłoszonym przez radnego 

Andrzeja Jaworskiego problemie związanym z wyrwami na drodze z Kowali Pańskich-Kolonii 

w kierunku Dziewiątki. Prosił o pilne telefoniczne przekazanie zgłoszenia do ZDP w Turku. 

 
Więcej pytań i wniosków obecni nie wnosili. 
 
 

Ad. 9.  

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

                                Protokołowała:                              Przewodniczył: 

                              /-/ Iwona Krajewska                                        /-/ Piotr Gebler 
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