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Protokół Nr XXIX/2020 z XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 29 grudnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 10:30 do 12:45. 
 
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, 
- Aldona Szprync – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Wystąpienie zaproszonych gości. 
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia za pomnik przyrody. 
7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Kawęczyn w roku 2020. 
8. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021 – 
2028; 

2) uchwały budżetowej gminy na rok 2021: 
a) Omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 
b) Odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej komisji stałych 

Rady Gminy; 
c) Odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej 

Przewodniczącego Komisji Budżetu; 
d) Odczytanie opinii o projekcie uchwały budżetowej wydanej przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu; 
e) Wniesienie autopoprawek przez Wójta Gminy; 
f) Wniesienie wniosków komisji nieuwzględnionych w autopoprawce Wójta 

Gminy; 
g) Wniesienie poprawek radnych zgłoszonych na sesji budżetowej przez 

poszczególnych radnych; 
h) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 
i) Głosowanie autopoprawek Wójta Gminy; 
j) Głosowanie wniosków komisji nieuwzględnionych w autopoprawce Wójta 

Gminy; 
k) Głosowanie poprawek radnych zgłoszonych na sesji budżetowej przez 

poszczególnych radnych; 
l) Głosowanie projektu uchwały budżetowej. 

3) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 
4) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 



2 

 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2021.  
9. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

Ad. 1. 

Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze udział 14-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 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, a następnie zapytał, czy ktoś z 
radnych wnosi o zmiany w porządku obrad.  
 
Nikt z radnych nie wniósł zmian. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Łukasz Mila 
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 
 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 
protokołu z XXVIII 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. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
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Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Łukasz Mila  
 
Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 
 
Ad. 4. 
Interpelacje i zapytania radnych 
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 
Ad. 5. 
Wystąpienie zaproszonych gości. 
W tym punkcie nikt z zaproszonych gości nie zabrał głosu.  
 
Ad.6.  
Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia za pomnik przyrody. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
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 ustanowienia za pomnik przyrody. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Łukasz Mila  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIX/205/2020 w sprawie ustanowienia za pomnik 
przyrody. 
 
Ad. 7. 
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Kawęczyn w roku 2020. 
 
Aldona Szprync – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego omówiła sprawozdanie z 
działalności Zespołu w okresie od grudnia 2019 roku do listopada 2020 roku. Prezentowany 
materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pytań i uwag obecni nie wnosili.  
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Ad. 8.  
Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
 
Ad. 8.1). 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021 – 2028; 
 
Głos zabrała Skarbnik Gminy pani Edyta Balcerzak, która powiedziała, że dokument 
Wieloletniej Prognozy Finansowej został przedłożony i opracowany na lata 2021-2028. 
Poinformowała, że w tym okresie przewidywana jest całkowita spłata zaciągniętego i 
planowanego do zaciągnięcia zadłużenia gminy Kawęczyn. Wieloletnia Prognoza Finansowa 
w roku 2021 jest zgodna z wielkościami zawartymi w propozycji uchwały budżetowej na rok 
2021, co do dochodów i wydatków ogółem, jak i dochodów i wydatków bieżących i 
majątkowych. Skarbnik Gminy powiedziała, że dochody ogółem wynoszą 26.494.958,00 zł w 
tym dochody bieżące 25.643.740,00 zł, natomiast wydatki ogółem wynoszą 27.918.430,00 zł, 
w tym wydatki bieżące 24.844.139,91 zł i wydatki majątkowe 3.074.290,09 zł. Pani Edyta 
Balcerzak powiedziała, że w ramach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie na 
jaki jest planowana spłata zadłużenia zostały zachowane wskaźniki spłaty tego zadłużenia. W 
związku z czym Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej ze względu na zachowanie przedmiotowej relacji. 
 
Sylwester Kasprzak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Kawęczyn wyrażona w Uchwale Nr SO-0957/31/7/Ko/2020 Składu 
Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 roku.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021 – 2028. 
Odbyło się głosowanie jawne imienne.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Łukasz Mila  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIX/206/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021 – 2028.  
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Ad. 8.2). 
uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
Ad. 8.2a). 
a) Omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 
Głos zabrała Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn, która omówiła projekt uchwały. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że zarządzeniem nr 71/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku 
projekt uchwały budżetowej został przedłożony do zaopiniowania Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w formie elektronicznej wraz ze sprawozdaniami z ostatniego okresu 
sprawozdawczego oraz Przewodniczącemu Gminy Kawęczyn wraz z wymaganymi 
załącznikami. Pani Edyta Balcerzak powiedziała, że projekt uchwały budżetowej zakłada 
łączne dochody budżetu na rok 2021 w kwocie 26.494.958,00 zł, z czego dochody bieżące 
25.643.740,00 zł, dochody na zadania zlecone w kwocie 7.657.074,00 zł, dochody majątkowe 
w wysokości 851.218,00 zł. Ponadto łączna kwota planowana kwota wydatków budżetu w 
roku 2021 wynosi 27.918.430,00 zł, z czego dochody bieżące to kwota  24.844.139,91 zł, 
wydatki majątkowe w kwocie 3.074.290,09 zł, wydatki w ramach zdań zleconych to kwota 
7.657.074,00 zł. Dodała, że planowany deficyt budżetu w kwocie 1.423.472,00 zł zamierza się 
sfinansować w ramach planowanych dochodów kredytowych. Ponadto powiedziała, że 
obowiązkiem jest tworzenie rezerw, w związku z tym wyodrębniona została rezerwa ogólna 
w kwocie 33.000,00 zł i rezerwa w kwocie 71.000,00 zł w ramach zarządzania kryzysowego. 
Dodała, że zobowiązani jesteśmy do tworzenia i planowania wydatków w ramach dotacji dla 
jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Skarbnik 
Gminy krótko przedstawiła plan dochodów i wydatków oraz pozostałe części uchwały 
budżetowej, które występują w formie załączników.  
Plan dochodów:  

• Dział Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1.036.000,00 zł, 

• Dział gospodarka mieszkaniowa - kwota 264.000,00 zł, 

• Dział administracja publiczna – 53.000,00 zł,  

• Dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.058,00 zł, 

• Dział dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 
5.459.000,00 zł,  

• Pozostałe rozliczenia, dochody subwencyjne – 10.845.000,00 zł;  

• W ramach oświaty i wychowania planuje się dochody w kwocie 259.000,00 zł, 

•  Dział Pomoc społeczna to dochody w wysokości 862.000,00 zł,  

• Również w dziele pomocy społecznej zadania w ramach Wspomagania Rodziny - 
6.926.000,00 zł,  

• Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 786.000,00 zł. 
 
Plan wydatków:  

• Rolnictwo i łowiectwo – 1.666.000,00 zł, 

• Transport i łączność – 1.136.000,00 zł,  

• Gospodarka mieszkaniowa - 453.000,00 zł, 

• Działalność usługowa, plany zagospodarowania przestrzennego – 58.000,00 zł,  

• Administracja publiczna, działalność Urzędu, Rady Gminy, promocji, wspólna obsługa 
jednostek samorządu terytorialnego – 3.759.000,00 zł,  

• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zadanie zlecone, po stronie 
wydatków i dochodów pojawia się ta sama kwota – 1.058,00 zł, 
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• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 277.000,00 zł,  

• Obsługa długu publicznego, w ramach spłat kr 

• edytów obsługa odsetkowa – 78.000,00 zł,  

• Pozostałe rozliczenia, rezerwy, rezerwa ogóna – 33.000,00 zł;  

• Oświata i wychowanie – 9.048.000,00 zł, 

• Ochrona Zdrowia są to wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i 
przeciwdziałaniem alkoholizmowi  – 55.000,00 zł, 

• Pomoc społeczna 1.707.000,00 zł,  

• Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.800,00 zł,  

• W ramach działu Rodzina, wspieranie rodziny – 7.075,00 zł,  

• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.054.000,00 zł,  

• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 361.000,00 zł,  

• Kultura fizyczna – 144.000,00 zł.  
Podsumowała, że wydatki ogółem wynoszą 27.918.430,00 zł.  
 
Wydatki majątkowe:  
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 45 instalacji – 1.460.000,00 zł,     
2. Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych, w miejscach, gdzie 

nie dociera nasza infrastruktura wodociągowa - 2 000,00, 
3. Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn – DINO - 50 000,00 zł, 
4. Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn WSCHÓD - 50 000,00 zł, 
5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kawęczyn MIELCZAREK - 40 000,00 zł, 
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Marianów Kolonia - 40 000,00 zł, 
7. Dofinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej - ciąg pieszo rowerowy Głuchów – 

Tokary 50 000,00 zł,  
8. Przebudowa chodnika w m. Kawęczyn (od banku w kierunku działek) 40 000,00 zł, 
9. Budowa drogi Kawęczyn DINO 60 000,00 zł, 
10. Budowa drogi Żdżary na odcinku 800 mb – kwota 530 000,00  
11. Budowa zjazdu, włączenie drogi gminnej do powiatowej 4494P w m. Kawęczyn - 22 

000,00 zł, 
12. Remont generalny nakładka Marianów na docinku 650 m - 200 000,00 zł, 
13. Zakup działki na cele rekreacyjno - sportowej  w m. Dziewiątka - 13 000,00 zł, 
14. Wykup gruntów pod drogi gminne Marianów Kolonia - 12 000,00 zł, 
15. Wykup gruntów na poszerzenie drogi w m. Kawęczyn - 8 500,00 zł, 
16. Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w m. Kawęczyn działka "GS" Dz. Nr 133 

- 26 000,00 zł, 
17. Zakup gruntów inwestycyjnych - 200 000,00 zł, 
18. Zakupy inwestycyjne - sprzęt UG - 10 000,00 zł, 
19. Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w Tokarach Pierwszych - 50 000,00 zł, 
20. Budowa Oświetlenia ulicznego - 90 000,00 zł, 
21. Zagospodarowanie placu zabaw - Dzierzbotki (sprzęt rekreacyjny) - 14 121,00 zł, 
22. Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - IV etap - 6 000,00 zł, 
23. Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim w ramach tego samego zadania - 

4 500,00 zł, 
24. Budowa altany w m. Marcjanów - 1 000,00 zł, 
25. Zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Marcjanów - 10 000,00 zł, 
26. Budowa grilla altana w m. Marcjanów - 789,00 zł, 
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27. Budowa siłowni zewnętrznej w m. Marcinów - 13 500,00 zł, 
28. Zakup ogrodzenia placu w m. Leśnictwo - 10 000,00 zł, 
29. Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie -10 000,00 zł, 
30. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie 

Kolonia (udział finansowy w zakupie rolet sołectwa Kowale Pańskie) - 2 000,00 zł, 
31. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie 

Kolonia, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kowale Pańskie Kolonia - 11 
900,00 zł, 

32. Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką w m. Stanisława - 3 000,00 zł, 
33. Utwardzenie placu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno sportowe w m. Żdżary - 11 

600,00 zł, 
34. Zakup wyposażenia placu zabaw Marianów Kolonia - 5 200,00 zł, 
35. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie, kolejny etap - 14 000,00 zł. 
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że kolejnym załącznikiem będącym integralną częścią 
uchwały budżetowej są załączniki dotyczące planowanych dochodów i wydatków w 
ramach zadań zleconych. Dodała, że są to w całości środki finansowane z programów 
rządowych, które zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów zamykają się kwotą 
7.657.074,00 zł.  
 
Skarbnik Edyta Balcerzak powiedziała, że kolejny załącznik dotyczy rozdysponowania 
środków w ramach funduszu sołeckiego. Dodała, że z uwagi na to że załącznik jest dość 
obszerny, a Państwo radni mieli dostęp do niego nie będzie go omawiała. Zauważyła, że 
każdy miał możliwość zapoznanie się z zadaniami inwestycyjnymi, jakie planują 
poszczególne sołectwa w przyszłym roku.  Podsumowała, że ogólna wartosć, jaka została 
przeznaczona na zadania, które będą realizowane przez poszczególne sołectwa to kwota 
490.188,62 zł.  
 
Ostatni załącznik uchwały budżetowej dotyczy dotacji z sektora i spoza sektora finansów 
publicznych i są to dotacje takie jak:  
a) dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych;  

- 50.000,00 zł - Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na 
dofinansowanie prac budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 471 w miejscowości 
Głuchów, 
- 123.000,00 zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w 
Kowalach Pańskich,  

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 
- 5.000,00 zł - Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek 
Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn; 
- 2.000,00 zł - Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych; 
- 48.869,00 zł - Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn; 
- 3.000,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów; 
- 3.000,00 zł - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony  zdrowia; 
- 27.000,00 zł - Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie 
działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach,  
- 3.500, 00 zł - Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn,  
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- 10.000,00 zł - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanym jednostka 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych;  
- 70.000,00 zł – Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. 
 
Radna K. Brzychcy zapytała, czy w budżecie gminy zabezpieczone są środki na 
zagospodarowanie placu w m. Młodzianów.  
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że na ten moment są zabezpieczone w wydatkach 
majątkowych, a w ramach autopoprawek zostaną przeniesione do wydatków 
inwestycyjnych. 
 
Ad. 8.2b). 
Odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej komisji stałych Rady Gminy; 
Ryszard Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn przedstawił 
pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej Komisji Rewizyjnej, która 
wypracowana została podczas posiedzenia w dniu 25.11.2020r. 
 
Sylwester Przyłęcki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki 
Przestrzennej i Urbanistyki Rady Gminy Kawęczyn przedstawił pozytywną opinię w sprawie 
projektu uchwały budżetowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki 
Przestrzennej i Urbanistyki, która wypracowana została podczas posiedzenia w dniu 
25.11.2020r.  
 
Beata Goślińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury. Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Porządku Publicznego Rady Gminy Kawęczyn przedstawiła pozytywną opinię w sprawie 
projektu uchwały budżetowej Komisji Oświaty, Kultury. Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Porządku Publicznego, która wypracowana została podczas posiedzenia w dniu 25.11.2020r. 
 
Ad. 8.2c). 
Odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej Przewodniczącego Komisji 
Budżetu 
Bożena Kolenda – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i 
Promocji Rady Gminy Kawęczyn odczytała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały 
budżetowej Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i 
Promocji, która wypracowana została podczas posiedzenia Komisji w dniu 04.12.2020r.  
 
Ad. 8.2d). 
Odczytanie opinii o projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Poznaniu; 
Grzegorz Dzikowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy – odczytał Uchwałę Nr SO-
0952/31/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
11 grudnia 2020 roku wyrażającą opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Kawęczyn 
projekcie uchwały budżetowej Gminy Kawęczyn na 2021 rok.  
 
Grzegorz Dzikowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy – odczytał Uchwałę Nr SO-
0951/22/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
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11 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażającą opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetu gminy Kawęczyn przedstawionego w projekcie budżetu gminy Kawęczyn na rok 
2021.   
 
Ad. 8.2e). Wniesienie autopoprawek przez Wójta Gminy; 
Autopoprawki przedstawiała Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak, która powiedziała, że w 
projekcie uchwały budżetowej nie zostały ujęte dwie bardzo istotne sprawy.  
Pierwsza dotyczy funkcjonowania żłobka, jako jednostki budżetowej. Skarbnik Gminy 
powiedziała, że w momencie konstruowania projektu budżetu gminy jednostka nie była 
jeszcze powołana przez odpowiednie wpisy do ewidencji oraz stosowne zgłoszenia i 
rejestrację żłobka. Poinformowała, że na ten moment zostały załatwione wszystkie 
formalności. Pani Edyta Balcerzak powiedziała, że po stronie  dochodów i wydatków ze 
środków, które mamy zabezpieczone z dotacji i podpisanej umowy dotacyjnej na rok 2021 
przypada kwota 755.000,00 zł. Kwota to jest rozdysponowana na wydatki takie jak: opłaty z 
tytułu wynagrodzeń pracowników ( 8 opiekunów, 1 sprzątaczka 2 woźne, 1 umowa zlecenie z 
pielęgniarką), opłaty z tytułu mediów oraz zakupy bieżące: środki czystości, materiały 
dydaktyczne.  
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że kolejna zmiana związana jest ze zmianą stawki opłaty 
śmieciowej. Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że od nowego roku będzie to 20 zł z 
uwzględnieniem, że jeśli ktoś zadeklaruje posiadanie kompostownika będzie to opłata o 2 zł 
niższa dla każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość na terenie gminy Kawęczyn. 
Zakłada się, że wszyscy mieszkańcy zadeklarują posiadanie kompostownika i do stymulacji  
należy przyjąć stawkę 18 zł od osoby. Poinformowała, że symulacja wpłaty przy 100 % 
odpłatności bez uwzględniania zaległości to kwota 1.154.952,00 zł przy planowanych 
wydatkach 1.384.000,00 zł. Dodała, że na ten moment nie bilansuje się system na kwotę ok. 
300.000,00 zł i zostanie to zapisane w uchwale budżetowej.  
 
Następna autopoprawka dotyczy wydatków funduszu sołeckiego w sołectwie Młodzianów i 
Głuchów. W projekcie budżetu wydatki zostały ujęte w ramach wydatków bieżący, a 
powinny zostać ujęte w wydatkach majątkowych. W związku z tym wnioskowała o ujęcie 
kwoty 9.000,00 zł plus wkład budżetu gminy w wysokości 10.000,00 zł dla sołectwa 
Młodzianów w wydatkach majątkowych. W przypadku sołectwa Głuchów Skarbnik Gminy 
poinformowała, że w ramach wydatków z funduszu sołeckiego przy zagospodarowaniu placu 
rekreacyjnego kwota była uwzględniona w wydatkach majątkowych,  ale nie został 
uwzględniony wkład własny z budżetu gminy, który omyłkowo został sklasyfikowany jako 
wydatek bieżący.  
 
Ponadto Skarbnik Gminy powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła kilka uwag 
co do drobnych pomyłek, które zostaną uwzględnione w ramach autopoprawek.  
 
Ad. 8.2f).  
Wniesienie wniosków komisji nieuwzględnionych w autopoprawce Wójta Gminy 
Podczas trwania sesji budżetowej Komisje nie wniosły wniosków do projektu uchwały 
budżetowej. 
 
Ad. 8.2g).  
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Wniesienie poprawek radnych zgłoszonych na sesji budżetowej przez poszczególnych 
radnych 
Przewodniczący Rady Gminy P. Gebler umożliwił radnym wnoszenie poprawek. 
Radni nie wnosili poprawek do projektu uchwały budżetowej.  
 
Ad. 8.2h). 
Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 
Przewodniczący Piotr Gebler otworzył dyskusję w temacie projektu uchwały budżetowej na 
rok 2021.  
 
Radny S. Kasprzak odniósł się do kwoty 755.000,00 zł na utrzymanie żłobka. Zapytał, czy w 
związku z otrzymaną dotacja budżet gminny zostanie obciążony jakimiś środkami 
finansowymi z tytułu funkcjonowania żłobka.  
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota, która w 100 % będzie zabezpieczała wydatki 
żłobka, tj. dotacja plus wkład własny rodziców. Poinformowała, że rodzice będą wnosić 
opłatę 135 zł miesięcznie za wyżywienie. Kwota dotacji i wkład rodziców będzie całkowicie 
pokrywać wydatki jednostki, jaką jest żłobek gminny.  
 
Radny S. Kasprzak dopytał, czy z budżetu nic nie będzie dokładane.  
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że na etapie realizowania projektu do 30.09.2022r. nie są 
planowane wydatki z budżetu gminy na funkcjonowanie żłobka.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania.  
 
Skarbnik Gminy dodała, że w ramach autopoprawki dotyczącej sołectwa Młodzianów środki 
zostaną przeznaczone na zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej i utworzenie 
zakątka rekreacyjno – sportowego w tymże sołectwie.  
 
Ad. 8.2i). 
Głosowanie autopoprawek Wójta Gminy; 
Przewodniczący Piotr Gebler przeprowadził głosowanie nad autopoprawkami Wójta Gminy 
Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Łukasz Mila  
 
Ad. 8.2j).  
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Głosowanie wniosków komisji nieuwzględnionych w autopoprawce Wójta Gminy 
Przewodniczący P. Gebler stwierdził, że punkt okazał się bezprzedmiotowy.  
 
Ad. 8.2k).  
Głosowanie poprawek radnych zgłoszonych na sesji budżetowej przez poszczególnych 
radnych 
Przewodniczący P. Gebler stwierdził, że punkt okazał się bezprzedmiotowy. 
 
Ad. 8.2l).  
Głosowanie projektu uchwały budżetowej 
Piotr Gebler Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021. Odbyło się głosowanie jawne imienne.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Łukasz Mila  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIX/207/2020 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 
rok 2021. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za podjętą uchwałę oraz powiedział, że projekt 
budżetu w uchwalonej formie jest możliwy do zrealizowania w przyszłym roku.  
 
Głos zabrał Wójt Gminy Jan Nowak, który powiedział, że projekt uchwały przerodził się w 
uchwałę budżetową, jedną z najważniejszych uchwał każdego samorządu. Zwrócił uwagę na 
kilka kwestii. Wójt Gminy powiedział, że w żadnym roku przy tworzeniu budżetu nie 
towarzyszyła taka niepewność, jak w tym. Dodał, że rozwój epidemii, która zabiera ze sobą 
jakiś odsetek ludności budzi niepokój, który będzie towarzyszył nam przez jeszcze kilka 
miesięcy, jeśli nie rok. Podziękowała za pracę na przy tworzeniu projektu budżetu, na 
początku za zbieranie materiałów, które miało miejsce od 15 września do 15 listopada 
bieżącego roku i przez następne 5 tygodni za prace nad projektem budżetu, tak aby otrzymał 
kształt, który został przyjęty. Wójt Gminy powiedział, że bardzo ceni wynik głosowania, przy 
czym dodał, że zdaje sobie sprawę, że mogą pojawić się trudności przy realizacji budżetu. 
Dodał, że nie można na początku drogi zakładać, że przegramy, co nie jest w ogóle brane pod 
uwagę. Nadmienił, że wspólnie z pracownikami Urzędu będą podejmowane czynności w celu 
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań ujętych w budżecie 
gminy na 2021 rok. Wójt Gminy Jan Nowak powiedział, że na pierwszych komisjach w 
przyszłym roku, które wstępnie planowane są w okolicach 18-20 stycznia przedstawionych 
zostanie kilka pomysłów celem uzyskania dodatkowych dochodów. Podziękował za dobrą 
współpracę i wyraził nadzieję, że będzie ona taka nadal, tak aby wykonanie budżetu za rok 



12 

 

2021 ocenić jak najwyżej.   
 
Ad. 8.3)  
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 
Głos zabrała pani Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn, która powiedziała, że kwota 
zwiększenia uchwały budżetowej na rok 2020 dotyczy kwoty 13.000,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadań w ramach wypłaty środków 500 plus, które w pierwszym etapie nie 
zostały uwzględnione. Dopiero po korekcie całego roku okazało się, że 13.000,00 zł jeszcze 
będzie na ten rok wymagane i potrzebne celem zabezpieczenia wypłaty tych środków.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy radny mają jakieś pytania co do omawianego tematu. 
Pytań i uwaga radni nie mieli.  
 
Piore Gebler – Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020. Odbyło się głosowanie jawne 
imienne. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Łukasz Mila  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIX/208/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2020. 
 
Ad. 8.4)  
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2021; 
 
Przewodniczący P. Gebler  poinformował, że projekt uchwały jest znany wszystkim radnym. 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. Zapytań ani uwag nie było, dlatego 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie go bez odczytywania, na co 
wszyscy wyrazili zgodę.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2021. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Łukasz Mila  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIX/209/2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 
Gminie Kawęczyn na rok 2021. 
 
Ad. 9.  
Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
 
Wójt Gminy odczytał pismo Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie interpelacji jakie zostały 
do nich zgłoszone w ostatnim czasie. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ponadto w odniesieniu do podłączenia oświetlenia ulicznego powiedział, że będzie próbował 
jeszcze rozmawiać ze spółką bądź energetyką w celu zweryfikowania tych terminów.  
 
Wójt Gminy powiedział, że spotkanie Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Tureckiego, które 
odbyło się 17 grudnia dotyczyło złożonych wniosków do Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych o uzyskanie środków 
przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Poinformował, że my 
jako jednostka złożyliśmy 3 wnioski, które dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni 
ścisków, budowy drogi gminnej w Żdżarach oraz adaptacji budynku po byłej szkole w 
Tokarach Pierwszych na Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych. Wójt Jan Nowak 
powiedział, że jesteśmy w gronie gmin, które tego dofinansowania nie otrzymały. 
Poinformował także, iż nie udało uzyskać się informacji w jaki sposób były oceniane 
przedmiotowe wnioski.  W związku z powyższym Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu 
Tureckiego wystosowało pismo ze wspólnym stanowiskiem oraz z zapytaniem o powód 
odrzucenia wniosków (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   
Ponadto powiedział, że wnioski zostały wypełnione najstaranniej  jak to było możliwe. Dodał, 
że pomija Dzierzbotki,  z uwagi na uśmiechy  wywołane jego wypowiedzią.   
 
Wójt Gminy odniósł się do dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych. Powiedział, 
że jest Program STOP SMOG, w ramach którego gmina mogłaby ubiegać się o takie środki dla 
mieszkańców. Dodał, że temat zostanie szerzej omówiony na komisjach Rady Gminy. 
 
Ponadto powiedział, że w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 50.000,00 zł na 
dofinansowanie zadania, jakim jest budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi 
wojewódzkiej Głuchów – Tokary Pierwsze. Powiedział, że 23 grudnia wpłynęło pismo od 
pana Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Wielkopolskiego, które odczytał. Wicemarszałek 
informuję, że kolejny etap przedmiotowego zadania nie został ujęty w planie na rok 2021.  
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Pismo stanowi załącznik do protokołu.  Ponadto powiedział, że nie będziemy przenosić 
jeszcze tych pieniędzy, przynajmniej do półrocza, ponieważ liczy na to, że będzie zmiana 
decyzji i kolejny etap inwestycji zostanie zrealizowany w roku 2021.  
 
Kolejna informacja przedstawiona przez Wójta Gminy dotyczyła recyklingu opon innych niż 
od samochodów osobowych. Powiedział, że jest w posiadaniu oferty z grudnia, którą 
pokrótce omówił. Oferta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Wójt Gminy Jan Nowak powiedział, że na tą chwile jesteśmy przygotowani do podpisania z 
powrotem umowy na porady prawne. Dodał, że przerwa trwała przez 9 – 10 miesięcy od 
początku pandemii. Nadmienił, że porady cieszyły się sporym zainteresowaniem, dlatego 
podjęto decyzje o wznowieniu tychże porad.   
 
Kolejną sprawą poruszoną przez Wójta Gminy była kwestia szczepień. Wójt Gminy 
powiedział, że z informacji jakie posiadamy na terenie gminy powinna być co najmniej jedna 
jednostka, która będzie zajmowała się szczepieniami. 15 grudnia minął termin zgłaszania się 
placówek P.O.Z. do Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Zakładów Niepublicznych do 
szczepień. Dodał, że z naszej gminy zgłosił się Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych pana 
doktora Jarosława Króla. Wójt Gminy poinformował, że szczepienia na terenie naszej gminy 
powinny rozpocząć się na przełomie lutego/marca. Taką informacje otrzymał od pana 
doktora J. Króla. Nadmienił, że termin ten może ulec zmianie ze względu na ogólną 
organizację szczepień w całym kraju.  
 
Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt Gminy zaprosił Państwa radnych na poświęcenie 
żłobka, które jak poinformowała obędzie się w skromnym gronie o godz. 13:00. 
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Ad.10.  
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
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. 11.  
Zapytania i wolne wnioski 
 
Radny S. Kasprzak powiedział, że chciałby zając stanowisko co do odpowiedzi Zarządu Dróg 
Powiatowych w Turku, ponieważ jedna z poruszonych kwestii jest niezadawalająca. Radny. S. 
Kasprzak powiedział, że wszyscy, którzy uczęszczają drogą powiatową od Milejowa, od stacji 
CPN do ronda w Kowalach Pańskich widzą, że na tym odcinku często wychodzi biała szadź, 
która nie pojawia się na innych drogach. Poprosił, aby pan Kierownik sam przyjechał 
zobaczyć jak to wygląda albo oddelegował kogoś z pracowników. Ponadto radny S. Kasprzak 
poprosił panią Skarbik o policzenie wartości całego budżetu po wprowadzonych 
autopoprawkach.  
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Głos zabrał Wójt Gminy, który zaproponował, że zadzwoni do pana Kierownika Andrzeja 
Paruszewskiego z prośbą o spotkanie w momencie, kiedy będzie aura pogodowa 
pozwalająca na dokładną ocenę zachodzącego zjawiska.   
 
Radny Paweł Urbanek odniósł się do uwagi Wójta Gminy podczas sprawozdania 
międzysesyjnego, które dotyczyły uśmieszków i sołectwa Dzierzbotki. Prosił, aby pan Wójt 
nie powoływał się na sołectwo Dzierzbotki tylko na jego osobę z imienia i nazwiska. Ponadto 
powiedział, że jego uśmiechy nie odnosiły się akurat do wypowiedzi pana Wójta.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler zapytał o strefę inwestycyjną. Poprosił o 
przybliżenie informacji na czym to będzie polegało i jakie są plany rozdysponowania 
wcześniej wymienionej kwoty.  
 
Wójt Gminy powiedział, że na powierzchni ok. 8 hektarów przewidzianej pod strefę 
inwestycyjną będzie potrzebna powierzchnia ok. 8.000,00 metrów kwadratowych pod drogi. 
Wskazał, że pasy drogowe tych dróg winny wynosić 10 i 12 metrów. Dodał, że po pierwsze 
należy wykupić grunt pod drogi oraz je wybudować, a po drugie należy uzbroić teren w 
media, tj. woda i kanalizacja. Wójt Gminy powiedział, że na ten moment nie wie ile będzie to 
kosztowało.  Ponadto odniósł się do promocji strefy inwestycyjnej, która pojawiła się w 
Internecie jako rokującej dobrze dla naszych planów. Dodał, że pozyskane środki 
umożliwiłyby wzorowe wykonanie uzbrojenia tego terenu w niezbędną infrastrukturę.  
Nadmienił, że ciąg komunikacyjnych strefy inwestycyjnej polegałby na wybudowaniu dwóch 
dróg równoległych oraz jednej prostopadłej do drogi krajowej. Dodał, że bardzo ważne jest 
położenie względem Turku dróg S8 i autostrady, ponieważ z informacji jakie otrzymał od 
pana Pawła Naglewskiego sporo osób pyta o odległość właśnie od takich punków jak 
autostrada, czy droga szybkiego ruchu. Jako najważniejsze zadanie na przyszłe miesiące 
założył wykup gruntów pod niezbędna infrastrukturę oraz ich uzbrojenie.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy prowadzone były już rozmowy z właścicielami gruntów 
o wykupie wskazanych terenów.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że takie rozmowy były prowadzone na początku grudnia. Dodał, 
że odbyło się to przy okazji spotkań, które miały na celu uzyskanie zgody na promowanie 
tych terenów jako inwestycyjnych. Ponadto powiedział, że podczas spotkań pojawiało się 
sporo pytań oraz sugestii właścicieli tych nieruchomości co do tworzonej strefy. 
Podsumował, że wszyscy właściciele przedmiotowych nieruchomości wyrazili chęć sprzedaży 
gruntów pod strefę inwestycyjną.   
 
Radny Grzegorz Dzikowski zapytał, czy grunt będzie wykupywany pod całą strefę 
inwestycyjną, czy tylko pod drogi.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że tylko pod drogi.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że zakupimy grunt, wyposażymy w infrastrukturę i będziemy 
czekać, czy dobrze zainwestowaliśmy.  
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Wójt Jan Nowak powiedział, że jest przekonany o słuszności podjętych działań, które w 
przyszłości z pewnością przyniosą korzyści naszej gminie. 
 
Radny G. Dzikowski  zapytał, czy w planach jest rozbudowa drogi krajowej nr 83 Turek – 
Kowale Pańskie z uwzględnieniem zjazdów do strefy inwestycyjnej oraz innych dróg 
gminnych.  
 
Wójt Gminy powiedział, że odcinek drogi Turek – Kowale Pańskie ma być modernizowany. 
Dodał, że rozpoczęły się prace projektowe, ale według jego wiedzy inwestycja powinna być 
realizowana w latach 2022-2023. Na wideokonferencji 1 października otrzymaliśmy 
informację, że przedmiotowa droga zostanie poszerzona o 1 metr na odcinku od ronda w 
Turku do ronda w Kowalach Pańskich. Wójt Gminy dodał, że wystąpiliśmy o uwzględnienie 4 
zjazdów na nasze drogi gminne.  
 
Radny Andrzej Jaworski zaznaczył, czy w przypadku zjazdu na Osiny będzie miejsce, żeby 
zrobić lewoskręt.  
 
Wójt Gminy podkreślił, że on był zobowiązany do wystąpienia o ten oraz inne zjazdy. 
Ponadto powiedział, że zdaje sobie sprawę z pewnych uciążliwości na tym odcinku.  Dodał, 
że taki problem może dotyczyć nie tylko jednego zjazdu.   
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy będziemy partycypować w kosztach budowy zjazdu do 
strefy inwestycyjnej.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że być może częściowo będziemy zobowiązani partycypować w 
kosztach tej inwestycji.  Zaznaczył, że nie chodzi tylko o ten zjazd, ale o wszystkie zjazdy na 
tereny dróg gminnych.  
 
Radny G. Dzikowski zapytał czy nie powinniśmy pochylić się nad obwodnicą Kowali.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że z informacji jakie posiada obwodnica jest planowana, tylko nikt 
o tym oficjalnie nie mówi.   
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś jeszcze ma pytania. 
 
Radny S. Kasprzak zapytał, czy pani Skarbnik policzyła już kwotę wydatków i dochodów po 
naniesieniu autopoprawek.  
 
Głos zabrała Skarbnik Gminy, która poinformowała, że po wprowadzonych autopoprawkach 
dochody zamykają się kwotą 27.604.740,00 zł, a wydatki kwotą 28.729.430,00 zł.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia 
świąteczne.  
 
Wójt Gminy podtrzymując życzenia, które były wysyłane, wyraził nadzieję by spełniły się 
wszystkie otrzymane życzenia.  
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Ad. 12.  
Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn uznał XXIX Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i zamknął obrady. 
 
 

                                Protokołowała:                  Przewodniczył: 

            /-/ Magdalena Krakowiak                                    /-/ Piotr Gebler  

 

 

*************************************************************************** 

Przed sesją została odprawiona Msza Święta w intencji samorządu i mieszkańców gminy w 
Kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych.  


	Protokół Nr XXIX/2020 z XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 29 grudnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 10:30 do 12:45.
	Ad. 1.
	Ad. 2.

