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Protokół Nr XL/2021 z XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej 
w dniu 27 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w 
Kawęczynie w godzinach od 15:30 do 18:06. 

 
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,  
- asp. sztab. Paweł Antoniak – Komendant Komisariatu Policji w Dobrej  
- Agnieszka Sasiak – inspektor ds. ochrony środowiska,  
- Beata Andrzejewska – inspektor ds. kultury i kultury fizycznej. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Wystąpienie zaproszonych gości. 
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 

b)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 

rok; 

c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

2022 rok; 

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2022 rok; 

e) przyjęcia sprawozdania z realizacji  „Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019 — 2022” za okres 

od października 2019 r.  do września 2021 r.; 

f) zmiany uchwały nr XXXIII/238/2021  Rada Gminy Kawęczyn  z 

dnia 26 kwietnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn; 

g) zmiany uchwały nr XXXIII/239/2021  Rady Gminy Kawęczyn  z 

dnia 26 kwietnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
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Ad. 1.Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Otwarcia XL 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. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad. 
 
Przewodniczący P. Gebler poinformował, że został poproszony o wprowadzenie 
dodatkowego podpunktu: Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Młodzianów na lata 2021-2026 przedstawionej przez 
Radę Sołecką Sołectwa Młodzianów i zaproponował wprowadzić go jako podpunkt 
6h).  
 
Głosowano w sprawie: 
Wprowadzenie dodatkowego punktu.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz 
Tyrakowski , Paweł Urbanek  
 
Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby wprowadzić jakieś 
zmiany do porządku obrad.  
 
Nikt nie wniósł więcej zmian. 
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem porządku 
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 
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Tyrakowski , Paweł Urbanek  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co 
do protokołu z XXXIX Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. 
Zaproponował, aby protokół przyjąć bez odczytywania, ponieważ był on wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Gminy oraz przesłany z materiałami na posiedzenie sesyjne i 
nie zgłoszono uwag do jego zapisów.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie jawne imienne nad 
przyjęciem protokołu. 
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXIX 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 XXXIX 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. 

 
Na sesji gościł  Komendant Policji asp. sztab. Paweł Antoniak. Postanowiono  rozpocząć 
dyskusje w związku z pytaniami, które pojawiały się w ostatnim czasie na komisjach 
czy też sesjach Rady Gminy.  
 
Radny S. Przyłęcki zapytał, czy na terenie naszej gminy mają miejsce patrole.  Dodał, 
że policji nie widać w terenie. 
 
Komendant asp. sztab. Paweł Antoniak odpowiedział, że  patrole są sukcesywnie, 
codziennie w każdych godzinach, rannych, popołudniowych i nocnych. Dodał, że 
policjanci patrolują teren w miarę możliwości, jeden bądź dwa razy dziennie. Zapytał, 
czy chodzi o jakieś konkretne miejsca. 
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Radny S. Przyłęcki powiedział, że jak był budowany sklep DINO to przy nim często 
miały miejsce spotkania młodzieży.  
 
Komendant Policji powiedział, że jeśli jest problem z jakimkolwiek miejscem to należy 
to zgłosić pod numer alarmowy 112 albo poprzez ogólnodostępną aplikację KMZB. 
Komendant powiedział, że osoby, które się tym zajmują odbierają takie informację, 
przekazują je automatycznie policji, która dociera we wskazane miejsce i monitoruje 
je przez kilka następnych dni. Jeżeli nie policjanci z Komisariatu w Dobrej to są to 
policjanci z Komendy w Turku. Poprosił, aby  korzystać z tym możliwości, a wtedy 
policja będzie reagować odpowiednio na zaistniałe sytuację.  
 
Radny S. Przyłęcki powiedział, że z numerem 112 bywa różnie. Poinformował, że 2 lata 
temu u jego syna palił się obornik i gdy zadzwonił pod 112 to został pouczony o tym, 
że powinien zadzwonić do miejscowej policji. Dodał, że przyjechała straż, ale policja 
się nie pojawiła i do tej pory nie ma protokołu z tego zdarzenia.  
 
Komendant P. Antoniak powiedział, że skoro na miejscu była straż pożarna to ona 
powinna powiadomić policje o takim zdarzeniu, jeżeli byłby ku temu powody. 
Nadmienił, że trudno mu się do tego ustosunkować, ponieważ było to 2 lata temu i nie 
wie jak dokładnie wyglądała cała sytuacja. Dodał, że jeżeli działoby się coś w ostatnim 
okresie czasu to bierze na siebie odpowiedzialność i tym tematem się zajmie.  
 
Radny P. Urbanek zapytał, czy na terenie naszej gminy planuje się spotkania, 
szczególnie z osobami starszymi dotyczące różnego rodzaju niebezpieczeństw 
czyhających na osobie starsze i nie tylko starsze. Nadmienił, iż słyszał, że w innym 
gminach organizowane są takie spotkania.   
 
Komendant P. Antoniak powiedział, że jak najbardziej takie spotkania są organizowane, 
żeby uczuli starsze pokolenie na osoby, które próbują wyłudzić, np. pieniądze. Ponadto 
powiedział, że jeśli jest taka potrzeba to takie spotkanie wspólnie z dzielnicowym 
zostanie zorganizowane bądź przekazana zostanie pisemna informacja ostrzegająca o 
przykładowych sytuacjach, które mogą mieć miejsce. Poprosił również sołtysów, aby 
przy każdej sposobności uczulali osoby starsze, aby nie ufały ani żadnym nieznajomym 
osobom ani też osobom, które kontaktują się przez telefon. Zaznaczył, że policja ani 
prokuratura nigdy nie proszą o żadne pieniądze, nawet na potrzeby akcji.  
 
Radny S. Kasprzak zapytał, czy naszym dzielnicowym jest nadal pan Konrad Bryl. 
Dodał, że w ostatnim czasie próbował się z nim skontaktować, ale przekierowano go 
na Komendę Powiatową w Turku, gdzie miał sprawę, którą chciał załatwić lokalnie.  
Drugą sprawa poruszona przez radnego to problemy, które zgłaszał dzielnicowemu 
dotyczące dewastacji własności gminnej, tj. wiaty rekreacyjnej na placu przy Urzędzie 
Gminy oraz kwestię zanieczyszczania Strugi Kawęczyńskiej. Dodał, że w tym miejscach 
odbywają się spotkania młodzieży. Radny powiedział, że nie wiem czy kiedykolwiek w 
tych dwóch miejscach interweniowała policja,  ale naprawdę warto byłoby tą młodzież 
troszeczkę postraszyć. 
 
Komendant P. Antoniak powiedział, że dzielnicowym nadal jest pan Konrad Bryl. 
Odniósł się do telefonu służbowego dzielnicowego mówiąc, że kiedy pana Konrad Bryl 
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jest na  urlopie to rozmowy są kierowane na Komendę Policji w Turku, gdzie dyżurny 
udziela informacji czy dany policjant jest na urlopie bądź czy ma inną zmianę. Jeżeli 
ktoś z mieszańców chce się skontaktować bezpośrednio z Komendą Policji w Dobrej to 
zawsze można zadzwonić bezpośrednio do Komisariatu. Komendant powiedział, że 
jeżeli chodzi o wiatę rekreacyjną i strugę to informacje przekaże dzielnicowemu, a 
także sam dopilnuje tej sprawy.  
 
Radny S. Kasprzak powiedział, że do takich sytuacji dochodzi najczęściej w okresie 
letnim. 
 
Komendant P. Antoniak powiedział, że wcześnie nie otrzymał takiej informacji, 
ponieważ w innym wypadku zobligowałby dzielnicowego, żeby się tym problemem 
zajął. Dodał, że wiadomo, iż jest już sezon jesienno-zimowy, ale w przyszłości będzie 
o tym pamiętał.  
 
Radny A. Kwinciak zapytał o statystyki związane z interwencjami policji na terenie 
naszej gminy, dopytał jak to wygląda oraz czy można powiedzieć, że nasza gmina jest 
bezpieczna.  Drugie pytanie radnego dotyczyło 1 listopada i Akcji Znicz. Radny dopytał, 
czy policja będzie zabezpieczała cmentarze, w jaki sposób to będzie się odbywać, czy 
pomagać będzie straż pożarna oraz czy będzie zmiana ruchu.   
 
Komendant P. Antoniak odpowiedział, że w tym okresie nad bezpieczeństwem będzie 
czuwać dzielnicowy Konrad Bryl wraz z jeszcze jednym policjantem. Poinformował, że 
w Tokarach, jak co roku będzie ruch jednokierunkowy. Dodał, że z informacji jakie 
posiada pomagać ma tam 4 strażaków. Komendant powiedział, że jeśli chodzi o 
cmentarz w Głuchowie to będzie tam patrol policji zmotoryzowany z doskoku. 
Następnie odniósł się do statystyk mówiąc, że zmieniają się one tak naprawdę z dnia 
na dzień. Poinformował, że jeżeli chodzi o gminę Kawęczyn to gmina jest bezpieczna, 
nie dochodzi do jakichś typowych przestępstw. Przypomniał, że na początku każdego 
roku zawsze jest przygotowywane i przekazywane sprawozdanie za rok poprzedni.  
Ponadto powiedział, że jeżeli chodzi o włamania, kradzieże czy rozboje to gmina 
Kawęczyn czy gmina Przykona są jednymi z bezpieczniejszych gminy w powiecie 
tureckim.  
 
Przewodniczący Rady Gminy dopowiedział, że jeżeli chodzi o cmentarz w Dobrej to w 
kierunku cmentarza też będzie ruch jednokierunkowy. Dodał, że na miejscu też będzie 
straż i policja. 
 
Radny P. Urbanek zapytał o tematykę głównego  skrzyżowanie w Kawęczynie. 
Nadmienił, że  w ostatnich latach dosyć często dochodzi do kolizji i wypadków na 
wskazanym skrzyżowaniu.  Radny dodał, że co parę miesięcy, nawet czasami częściej 
słychać, że dochodzi tam do jakiejś nieszczęśliwego. Zapytał, czy Komendant widziałby 
jakieś rozwiązania, które pozwoliłyby na zmniejszenie ilości tych kolizji, wypadków.  
 
Komendant P. Antoniak powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rondo, które 
zawsze niweluje prędkość, gdzie ewentualnie może dojść do jakiegoś delikatnego 
zdarzenia, ale nie poważnego wypadku. Ponadto powiedział, że wiąże się to z kosztami, 
ale dla bezpieczeństwa warto się nad tym pochylić.  
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Radny R. Jaśkiewicz odniósł się do śmieci, które ktoś wywiózł na pole zlokalizowane 
przy drodze Zdżary – Tokary Drugie ( tzw. Pacht). Zaznaczył, że nie wie czy 
jakiekolwiek dochodzenie od strony policji ma tu sens. Ponadto powiedział, że ostatnie 
wichury, które były rozdmuchały te śmieci na pola i w las.  Podsumował, że  jest to w 
miejscu widocznym i jest to przykry obraz dla oczu.  
 
Komendant P. Antoniak powiedział, że jeżeli dochodzi do takich zdarzeń to prosił o 
informację o tym. Dodał, że policja też będzie działać w kwestii zniwelowania tego 
problem.  
 
Radny S. Kasprzak odniósł się do Akcji Znicz 1 listopada. Zaznaczył, że według niego 
kluczowe znaczenie ma skrzyżowanie w Głuchowie. Podkreślił, że osoby idące pieszo 
na cmentarz nie stosują się do sygnalizacji świetlnej przez co na tym skrzyżowaniu 
bardzo często robi się duży korek. Duża część mieszkańców gminy, czyli mieszkańcy 
m.in. Kawęczyna, Wojciechowa, Marianowa przejeżdża przez skrzyżowanie w 
Głuchowie w dniu Wszystkich Świętych. Podkreślił, że jest to punkt kulminacyjny 
całego ruchu okrężnego zorganizowanego wokół cmentarza w Tokarach. 
 
Komendant P. Antoniak powiedział, że przekażę funkcjonariuszom, którzy będą wtedy 
pełnić służbę, żeby zajęli się tematem skrzyżowania w Głuchowie.  
 
Wójt Gminy powiedział, że zna problematykę śmieci w Zdżarach. Podkreślił, że raz już 
sprzątaliśmy tam śmieci, ale za jakiś czas znowu ktoś tam je wywiózł. Wójt J. Nowak 
powiedział, że można zastanowić się nad monitoringiem, ale jest to dość kosztowne 
zadanie. Dodał, że nie jest to problem tylko naszej gminy, ponieważ ten problem 
dotyczy całego kraju. Nadmienił, że był ostatnio w podróży i miejscami jest nawet 
gorzej niż u nas. Dodał, że ostatnio rozmawiał z Kierownikiem Dróg Powiatowych 
panem Andrzejem Paruszewskim, który mówił, że w ostatnim czasie pojawiło się 
zjawisko wyrzucania do rowów przydrożnych odpadów i śmieci samochodowych - 
karoserii, plastików, zderzaków czy też opon. Nadmienił, że sprzątanie tego generuje 
koszty, które powiat mógłby przeznaczyć na inny cel. Podsumował, że nad 
problematyką zaśmiecania terenu gminy zajmiemy się na jednym z najbliższych 
posiedzeń komisji Rady Gminy.   
 
Przewodniczący Rady Gminy dopytał jeszcze, czy kadra w naszej policji, w komisariacie 
jest wystarczająca.  
 
Komendant P. Antoniak odpowiedział, że na chwilę obecną wszystko jest w należytym 
porządku. Dodał, że tylko jeden policjant jest na doskonaleniu. 
 
W związku z brakiem pytań zakończono dyskusje w tym punkcie.  

Ad. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
Skarbnik Gminy E. Balcerzak powiedziała, że zmiany, które będą dzisiaj prezentowane, 
po części były już omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji, ale w międzyczasie 
otrzymaliśmy kolejne zmiany w ramach otrzymywanych dotacji od Wojewody 
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Wielkopolskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Zmian również dokonały 
sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Następnie Skarbnik Gminy omówiła wszystkie 
zmiany budżetowe.  
Pierwsza ze zmian dotyczy zwiększenia planu w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę i realizację ustawy o pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci, tak zwane 500 plus - kwota  zwiększenia 134.645,91 zł.  
Kolejna zmiana to również zwiększenie planu dotacji o kwotę 7.637,42 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie 
dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, który 
realizuje pracę socjalną w środowisku.  
Zmiana kolejna to kwota 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, tak zwana 
aktywna tablica. 
Zmiana kolejna ma miejsce w ramach środków przeznaczonych do realizacji przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadania, jakim jest opłacenie 
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne i zasiłek dla opiekuna w kwotach 1.018,00 zł i 161,00 zł. Skarbnik Gminy 
poinformowała, że zwiększenie do tego samego zadania przyszło w dwóch pismach. 
Następnie Skarbnik E. Balcerzak  powiedziała, że kolejna zmiana związana jest ze 
zwiększeniem dotacji  w kwocie 55.242,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń 
pielęgnacyjnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dodała, że 
jest to zadanie realizowane w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Kolejna dotacja Wojewody Wielkopolskiego dotyczy zwiększenia na kwotę 80.000,00 
zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, jakim jest wymiana 
ogrzewania z węglowego na gazowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Młodzianowie. Skarbnik Gminy poinformowała, że jednostka złożyła wniosek o 
dofinansowanie przedmiotowego zadania i otrzymała je w kwocie 80.000,00 zł.  
Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że kolejne zwiększenie w kwocie 37.800,00 zł jest 
przeznaczone na realizację zadań w jednostce żłobka. 
Następna zmiana dotyczy dotacji Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 255.209,66 
zł. Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to kwota na wypłaty podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych. Jest to druga transza przeznaczona na rok 2021. Poinformowała, 
że środki, które wypłynęły w tym tygodniu będą realizowane w dniu jutrzejszym dla 
rolników, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego.  
Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji o kwotę 248,99 zł w ramach realizacji 
zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Jest to kwota zmniejszająca do 
poziomu kwoty, o którą jednostki wnioskowały.  
Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że 4 sołectwa dokonały zmian w ramach 
środków funduszu sołeckiego i tak:  

1) Sołectwo Marcinów – sołectwo dokonuje zmniejszenia w ramach bieżącego 
utrzymania dróg, rezygnuję z zakupu materiałów na kwotę 2.000,00 zł oraz 
zmniejsza zadanie pracy sprzętu o kwotę 500,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie 
zakupu i montażu urządzeń do siłowni zewnętrznej o kwotę 4.828,00 zł, w 
ramach zadania pozostaje jeszcze kwota 8.753,00 zł i środki przeznacza na 
wykonanie dokumentacji na rozbudowę siłowni zewnętrznej 2.500,00 i na 
wykonanie dokumentacji na budowę drogi 4.828,00 zł;  
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2) Sołectwo Tokary Pierwsze - sołectwo zdecydowało się zwiększyć zadanie 
bieżącego utrzymanie dróg o kwotę 1.207,65 zł w ramach zakupu materiałów, 
sołectwo zwiększa również zadanie bieżącego utrzymania dróg praca sprzętu o 
kwotę 464,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie o 319,00 zł w ramach 
kultywowanie tradycji obrzędów sobótkowych, sołectwo zmniejsza zadanie 
remont łazienki w świetlicy wiejskiej o kwotę 439,00 zł, sołectwo zmniejsza 
zadanie remont drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej o wartość 802,00 zł, 
sołectwo zmniejsza zadanie utrzymanie skweru w ramach zakupu materiałów o 
370,00 zł, sołectwo wprowadza nowe zadanie zakup tablicy informacyjnej z 
nazwą świetlicy – kwota 250,00 zł; 

3) Sołectwo Kowale Pańskie - sołectwo zmniejsza zadanie utrzymanie wiaty 
przystankowej o kwotę 504,00 zł, którą przeznacza na zakup termosów jako 
wyposażenie sołectwa;  

4) Sołectwo Ciemień - sołectwo zwiększa zadanie termomodernizacja i 
zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej o kwotę 372,00 zł, sołectwo 
zmniejsza zadanie kultywowanie tradycji regionu zakup artykułów – kwota 
224,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie oświetlenie uliczne o kwotę 747,00 zł; 
sołectwo wprowadza do realizacji nowe zadanie - aktualizacja strategii sołeckiej 
– kwota 600,00 zł. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że wpłynął również wniosek Komisariatu Policji w Dobrej, 
gdzie Komendant Komisariatu Policji zwraca się z prośbą o dofinansowanie zakupu 
urządzenia alkosensor 4, które służyć ma do pomiaru zawartości alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Poinformowała, że wartość całego zakupu to kwota 5.900,00 
zł, a zadanie ma być współfinansowane przez trzy gminy: Przykonę, Kawęczyn i Dobrą. 
Ponadto Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że środki na ten cel będą zabezpieczone w 
ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy Kawęczyn w 
kwocie 1.500,00 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 467,00 zł.  
Ostatnia zmiana spowodowana jest zwiększeniem środków przez Główny Urząd 
Statystyczny w ramach prowadzonego spisu powszechnego w roku 2021. GUS 
zwiększa dotację o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków i 
nagród spisowych dla gminnej komisji spisowej. 
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  
 
Radny Ł. Mila zapytał, czy koszt zakupu alkotestu w wysokości 5.900,00 zł pokrywają 
w całości gminy czy jakąś część dofinansowuje Komenda Policji.   
 
Komendant P. Antoniak  powiedział, że całkowity koszt tego urządzenia w wysokości 
5.900,00 zł ma zostać pokryty przez trzy gminy. Dodał, że gminy Przykona i Dobra 
wyraziły już taką aprobatę. Poinformował, że to urządzenie będzie w Komisariacie 
Policji i każdy kto przyjdzie do nich będzie tym urządzeniem przebadany. Dodał, że jest 
to urządzenie profesjonalne, w pełni kalibrowane. Zaznaczył, że jest to jedno z 
tańszych urządzeń.  Ponadto podkreślił, że obecnie muszą jeździć do Turku i korzystać 
z urządzenia Izby. Dodał, że generuje to nieobecność funkcjonariuszy w tym czasie w 
terenie. 
 
Radny Ł. Mila powiedział, że od pewnego czasu niektóre jednostki zwracają się z 
różnego rodzaju prośbami o dofinansowanie określonych zadań. Zaznaczył, że nie 
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wiem czym jest to spowodowane, że na przykład takimi bieżącymi sprawami nie 
zajmuje się Komenda Państwowa czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.  
 
Komendant P. Antoniak powiedział, że propozycja zakupu alkomatu wyszła z gminy 
Dobra, a zakup ma być finasowany ze środków komisji alkoholowej.  
 
Radny S. Przyłęcki powiedział, że policja powinna być wyposażona w taki sprzęt, gdyż 
jest to sprzęt niezbędny dla pracy policji.  
 
Wójt J. Nowak powiedział, że ten zakup ma też służyć poprawię bezpieczeństwa. 
Zaznaczył, że pewnie gdyby stał się przykry wypadek drogowy i ktoś by ucierpiał to 
zdanie mielibyśmy nieco inne. Podkreślił, że rozumiem te intencje. Ponadto dodał,  że 
kwota 1.900,00 złotych nie jest dużą sumą, a urządzenie będzie służyło na pewno 
dłużej niż rok.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że nie pierwszy raz dofinansujemy jakieś zadanie 
realizowane przez inna jednostkę. 
 
Radny Ł. Mila powiedział, że często na komisjach debatujemy nad tym czy 2.000,00 
przeznaczyć na ten, czy inny cel, bo nie ma środków, a zadania, które według niego 
powinny być dotowane z budżetu państwa czy z odpowiednich ministerstw, zrzuca się 
po części trochę na samorządy, ponieważ  zawsze się przychylnie do tego typ wniosków 
ustosunkowują.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że nie tylko policja się zwraca do nas z wnioskami 
o dofinansowanie danego zadania, ponieważ czasami dofinansowujemy zadania 
realizowane np. przez powiat i odwrotnie. Podkreślił, że często jest tak, że pewnych 
rzeczy sami nie jesteśmy w stanie zrobić, musi to zrobić powiat i na odwrót.  
 
Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że środki pochodzą z wpłat za wydawane 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że to są środki zaznaczone, których nie można 
wydać na dowolny cel.  
 
Radny S. Kasprzak zapytał od kiedy alkotest będzie działał na posterunku policji w 
Dobrej i czy wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość bezpłatnego przebadania się. 
 
Komendant P. Antoniak powiedział, że każdy mieszkaniec będzie mógł się przebadać.  
Zaznaczył, że to urządzenie ma służy przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa 
na naszym terenie. Dodał, że urządzenie zostanie zakupione zaraz po przekazaniu 
środków przez gminy.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że ma sugestię dotyczącą osób, które 
nadużywają alkohol i wsiadają za kierownicę. Zaznaczył, że zarówno policja, jak i 
mieszkańcy poszczególnych miejscowości wiedzą o jakie osoby chodzi, dlatego prosi o 
to, żeby z tymi osobami czasami zrobić porządek, ponieważ to są znane osoby, które 
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kilka razy były złapane, a nadal wsiadają za kierownice i narażają życie naszych dzieci, 
naszych sąsiadów czy innych osób. Poprosił Komendanta, aby uczuli swoich 
dzielnicowych i zająć się tą sprawą.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś 
pytania co do przedstawionych zmian. 
 
Nikt z radnych nie miał więcej uwag ani zapytań.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
 
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 XL/268/2021 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na rok 2021. 
 
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok; 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na komisjach Rady Gminy przedstawiona 
była propozycja stawek za poszczególnego rodzaju nieruchomości. Przypomniał, że są 
dwa projekty uchwał. Jedna uchwała to propozycja pana Wójta, a druga uchwała to 
stanowisko Rady Gminy. Zaznaczył, że uchwały różnią się stawką od budynków 
mieszkalnych: propozycja pana Wójta to 0,70 zł, a na komisjach zaproponowano 
stawkę 0,66 zł. Przewodniczący P. Gebler przedstawił wersje tabelaryczną 
proponowanych stawek, która zawierał informacje o stawkach z roku 2021, stawkach 
maksymalnych, jakie mogą być przyjęte oraz propozycję stawek na przyszły rok. 
Tabela stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.   
 
Nikt z radnych nie miał uwag ani zapytań.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok – 
propozycja Wójta Gminy. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
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Głosowano w sprawie: 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok - propozycja 
Wójta GK.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 2, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
ZA (2) 
Ryszard Jaśkiewicz, Tomasz Tyrakowski  
PRZECIW (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Łukasz 
Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Paweł Urbanek  
 
Następnie Przewodniczący P. Gebler poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok – stanowisko Rady 
Gminy. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok - stanowisko 
RG.  
 
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  
 
Z uwagi na to, że wyniki głosowań się wykluczają Przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Gebler ponownie przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok – propozycja 
Wójta Gminy. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok - propozycja 
Wójta GK .  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 0, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
PRZECIW (15) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
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, 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 XL/269/2021 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. 
 
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok; 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji była 
propozycja, aby obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 
61,48 zł do kwoty 53 zł. Dodał, że jest to 2 zł więcej niż w tym roku.   
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania. 
 
Nikt z radnych nie miał pytań.  
 
Przewodniczący P. Gebler poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok;.  
 
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 XL/270/2021 w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok. 
 
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok; 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że zgodnie z tym co było ustalone na posiedzeniu 
komisji dokonujemy małej rewolucji w podatkach od środków transportowych. 
Następnie poinformował, że obniżamy stawki do możliwie najniższych. Dodał, że 
będziemy mieli stawki uporządkowane, tak, aby nie powodowały one odchodzenia 
osób, które zajmują się transportem do innych gmin. Ponadto powiedział, że ma to 
zapobiec uciekaniu danych osób, firm do innych gmin, gdzie te warunki są takie jakie 
od przyszłego roku my też będziemy mieć. Dodał, że jest to ukłon pod kątem nowych 
przedsiębiorców oraz tych którzy będą chcieli swój tabor samochodowy powiększyć. 
Następnie przedstawił stawki poprzez omówienie uchwały wraz z jej załącznikami.    
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. 



13 

 

 
Nikt z radnych nie miał pytań.  
 
Przewodniczący P. Gebler poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Odbyło 
się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;  
 
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 XL/271/2021 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 
 
Przewodniczący P. Gebler zarządził przerwę w obradach, która trwała od godziny 
16:37 do godziny 16:55.   
 
e) przyjęcia sprawozdania z realizacji  „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Kawęczyn na lata 2019 — 2022” za okres od października 2019 r.  do września 

2021 r.; 

Inspektor B. Andrzejewska streściła treść sprawozdania z realizacji „Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn” za okres od października 2019 r. 

do września 2021r. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy P. Gebler przypomniał, że sprawozdanie zostało 

szczegółowo omówione na komisjach Rady Gminy.  

 

Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania co do przedstawionego 
sprawozdania. 
 

Nikt nie miał pytań.  

 

Przewodniczący P. Gebler poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji  „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Kawęczyn na lata 2019 — 2022” za okres od października 2019 r.  do września 2021 
r. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
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Głosowano w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
Gminy Kawęczyn na lata 2019 — 2022” za okres od października 2019 r. do września 
2021 r.;  
 
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 XL/272/2021 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
Gminy Kawęczyn na lata 2019 — 2022” za okres od października 2019 r. do 
września 2021 r. 
 
f) zmiany uchwały nr XXXIII/238/2021  Rada Gminy Kawęczyn  z dnia 26 kwietnia 

2021 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kawęczyn; 

Inspektor A. Sasiak powiedziała, że  w dniu 23 września bieżącego roku w życie weszła 
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Zapisy tej ustawy umożliwiają gminą 
wiejskim zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów niesegregowanych, tak 
zwanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w okresie od kwietnia do października. Częstotliwość odbioru wyżej 
wymienionych odpadów może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków 
wielolokalowych i rzadsza niż raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. W związku z tym w załączniku do uchwały nr XXXIII/238/2021 Rady 
Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kawęczyn wprowadza się 
następujące zmiany: dotychczasowych paragraf 7 ustęp 5 punkt 1 skreśla się, a nowy 
paragraf 7 ustęp 5 punkt 1 otrzymuje brzmienie: "5. Właściciele nieruchomości są 
zobowiązani do pozbywania się z terenu nieruchomości: Punkt 1. Pozostałe odpady po 
segregacji (zmieszane i bioodpady), podpunkt a) z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na miesiąc, podpunkt b) z budynków 
wielolokalowych nie rzadziej niż raz na miesiąc". Pozostałe zapisy uchwały pozostają 
bez zmian. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Turku. Ograniczenie częstotliwości odbioru 
odpadów bioodpadów i niesegregowanych odpadów komunalnych jest korzystne ze 
względów logistycznych i finansowych. 
 

Przewodniczący P. Gebler poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXIII/238/2021 Rada Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w 
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sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXXIII/238/2021 Rada Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 

r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

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 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XL/273/2021 w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXIII/238/2021 Rada Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w 
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kawęczyn. 
 

g) zmiany uchwały nr XXXIII/239/2021  Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 26 kwietnia 

2021 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę; 

Inspektor A. Sasiak poinformowała, że w celu ujednolicenia systemu gospodarki 
odpadami w gminie zmiany wprowadzone w regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Kawęczyn należy również wprowadzić do uchwały w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę. I tym samym dokonuje 
się zmiany uchwały nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 
roku w sprawie szczegółowego zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę. Dotychczasowy paragraf 
3 ustęp 1 i 2 skreśla się, a nowy paragraf 3 ustęp 1 i 2 otrzymują następujące 
brzmienie: "1. Pozostałe odpady po segregacji (zmieszane) zebrane w pojemniki o 
minimalnej pojemności 120 l w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą z częstotliwością: 
podpunkt a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na miesiąc, 
punkt b) z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na miesiąc. 2. Bioodpady 
zebrane w worki o minimalnej pojemności 120 l w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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odbierane będą z częstotliwością: punkt a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
nie rzadziej niż miesiąc, punkt b) z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na 
miesiąc". Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian i projekt również został 
zaopiniowany pozytywnie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Turku. 
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. 
 
Nikt z radnych nie miał pytań.  
 

Przewodniczący P. Gebler poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Odbyło się głosowanie 
jawne imienne. 
 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;  

 

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 XL/274/2021 w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę. 
 
g) zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Młodzianów na lata 2021-2026 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Młodzianów;  
Przewodniczący P. Gebler odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Wsi Młodzianów na lata 2021-2026 przedstawionej przez Radę 

Sołecką Sołectwa Młodzianów. Ponadto poinformował, że każdy ma możliwość 

zapoznania się z jej załącznikiem, którym jest Strategia Rozwoju Wsi Młodzianów.  
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Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w omawianym temacie.  

 

Nikt nie miał pytań.  

 
Przewodniczący P. Gebler poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Młodzianów na lata 2021-2026 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Młodzianów. Odbyło się głosowanie 
jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Młodzianów na lata 2021-2026 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Młodzianów;  
 
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 XL/275/2021 w sprawie zatwierdzenia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Młodzianów na lata 2021-2026 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Młodzianów. 
 

Ad. 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
 
Ponadto Wójt Gminy powiedział, że otrzymaliśmy zaproszenie od Wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego na spotkanie pod nazwą  
„Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale dnia 
13.11.2021r. o godzinie 17:00. Wójt J. Nowak przypomniał, że tym roku w tym 
programie wzięły udział trzy sołectwa: Głuchów, Ciemień i Marcjanów, dlatego prosi 
przedstawicieli tych sołectw o uczestnictwo w tym spotkaniu. Ponadto powiedział, że 
również mieszkańcy innych sołectw mogą skorzystać z tego zaproszenia. Wójt Gminy 
poinformowała, że gmina zorganizuje transport. Dodał, że podczas takiego spotkania 
można wymienić się doświadczeniem z innymi gminami, sołectwami. Zgodnie z 
treścią zaproszenia prosił o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 02.11.2021r.  
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 8. 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. 9. Zapytania i wolne wnioski. 

Radny R. Jaśkiewicz zwrócił się z prośbą, aby wystąpić z oficjalnym pismem do 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 471. Zaznaczył, że jest to temat, który poruszany jest już od jakiegoś 
czasu. Dodała, że pojawiają się dodatkowe środki finansowe, dlatego warto byłoby się 
przypomnieć zarządcy drogi wojewódzkiej.   
 
Wójt J. Nowak odpowiedział, że sprawa została nadana i że czekamy na odpowiedź.  
 
Radny S. Kasprzak zwrócił z propozycją wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o 
zmodernizowanie skrzyżowania w Kawęczynie na rondo. Dodał, że rondo sprawdziło 
się w Kowalach Pańskich – Kolonii, dlatego to rozwiązanie mogłoby sprawdzić się też 
w Kawęczynie. Nadmienił, że w czasie dwóch ostatnich lat miało tam miejsce ok. 10 
kolizji.  
 
Wójt J. Nowak powiedział, że jest w posiadaniu informacji, że po tych remontach oraz 
przebudowach, które są w tej chwili prowadzone w miejscowościach: Dziewiątka, 
Młodzianów, Skarżyn-Kolonia, Skarżyn, Nowy Świat i Kawęczyn, Marcinów, droga od 
Kawęczyna do granicy gminy, czyli do Chocimia ma podlegać modernizacji. Nadmienił, 
że jest to sprawa na rok prawdopodobnie 2023 lub późniejszy. Wójt Gminy powiedział, 
że  ruch się zwiększa i rozumie oczekiwania mieszkańców, które na pewno są słuszne. 
 
Radny A. Kwinciak zapytał o lampę oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchów. 
Poinformował, że lampa została zawieszona rok temu i nadal nie świeci.  Dodał, że 
szkoda tych pieniędzy, które zostały wydatkowane przez sołectwo, ponieważ nie służą 
one w tym momencie celowi na jaki zostały wydane.  
 
Wójt J. Nowak powiedział, że tak sytuacja wygląda w Przedsiębiorstwie 
Energetycznym. Poinformował, że dzwonimy, aby nadzorować nie tylko tą lampę, ale 
nie ma kogoś kto by odpowiadał za przedłużający się termin realizacji przyłącza.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że dzisiaj rozmawiał z jednym z naszych 
mieszkańców, który dzwonił na infolinię też w sprawie przyłącza i otrzymał informację, 
że kiedyś mieli czas 12 miesięcy na podłączenie punktu do sieci, a teraz mają 18 
miesięcy. Dodał, że jest to dziwne, ponieważ jak ktoś się przyłączy to będzie płacił za 
abonament, bieżące zużycie oraz za wszystkie inne dodatkowe opłaty, które widnieją 
na rachunku. 
 
Wójt J. Nowak dopowiedział, że w dniu jutrzejszym osobiście jeszcze raz zadzwoni sam 
dopytać o sprawę lampy w Głuchowie. 
 



19 

 

Sołtys S. Wincenciak zapytał, czy wiadomo jakie drogi będą budowane z otrzymanych 
środków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Sołtys dopytał, czy to będą 
nakładki czy przebudowy dróg.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że ten temat zostanie szczegółowo omówiony na 
posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu  3 listopada. Przypomniał, że zostały przyjęte 
oświadczenia zawierające stanowiska  Rady Gminy w sprawie kolejności dróg do 
budowy oraz remontów.  Zgodnie z tymi oświadczeniami przygotowujemy 
dokumentację projektowe wraz z kosztorysami na wykonanie odcinków dróg zawartych 
w oświadczeniu. Dodał, iż ma nadzieje, że zdążymy w czasie oraz, że wystarczy 
środków na modernizację 8 km dróg.  
 
Sołtys S. Wincenciak zapytał, czy przebudowa drogi w Leśnictwie została ujęta w tym 
oświadczeniu.  
 
Wójt Gminy potwierdził, że tak. Poinformował, że tak jak wspominał w swoim 
sprawozdaniu wzdłuż przedmiotowej drogi występuje kolizja energetyczna, którą 
jesteśmy zobowiązani rozwiązać. Nadmienił, że po położeniu asfaltu odległość między 
nawierzchnią, a liniami energetycznymi będzie zbyt mała, dlatego prawdopodobnie 
będziemy musieli przełożyć przedmiotową linię energetyczną na odpowiednią 
wysokość.   
 
Następnie Wójt Gminy powiedział, że kolejny nabór w ramach Rządowego Programu 
Polski Ład ma być najprawdopodobniej ogłoszony na przełomie roku i chcielibyśmy 
wtedy też złożyć jakieś wnioski. Dodał, że musimy się wspólnie zastanowić na co 
miałby te wnioski zostać złożone. Nadmienił, że tym tematem też powinniśmy się zając 
na komisjach w dniu 3 listopada.  
 
Ponadto Wójt Gminy poinformował, że dochody z tytułu podatków w przyszłym roku 
będą wyższe o rząd wielkości ok. 2 - 3%. Dodał, że inflacja jest  na poziomie  minimum 
15 %, a w niektórych branżach sięga nawet 50 %. Podkreślił, że nie będzie to łatwy 
budżet do ułożenia. 
 
Sołtys E. Tobijas powiedział, że wpłynęły wnioski ze szkół na terenie gminy, ale dodał, 
że należałoby też pamiętać o potrzebach Szkoły Podstawowej w Skarżynie.  
 
Więcej zapytań ani wniosków nie było.  

 
Ad. 10. Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn uznał XL Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i 
zamknął obrady. 
 
 
   
                       Protokołowała                                                      Przewodniczył   
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                 Magdalena Krakowiak                                                  Piotr Gebler
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