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Protokół Nr XLI/2021 z XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 
29 listopada 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach 
od 14:00 do 14:42. 
 
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: 
- Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn,  
- Marta Śniegocka – p.o. Kierownika CUW, 
- Agnieszka Sasiak – inspektor ds. ochrony środowiska,  
- Ewelina Buda – inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień 
publicznych, 
- Karolina Gil – podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn w roku 

szkolnym 2020/2021. 
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 

b) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lara 2021-

2028; 

c) ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn; 

d) wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty; 

e) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia 

części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 

położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Chocim;  

f) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022; 

g) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 

Gminie Kawęczy na rok 2022; 

h) zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marianów - 

Kolonia na lata 2021-2026 przedstawionej przez Radę Sołecką 

Sołectwa Marianów - Kolonia; 

i) zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciemień na lata 
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2021-2026 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa 

Ciemień. 

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

 

Ad. 1.Otwarcie XLI 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. Poinformował, że z uwagi 
na nieobecność Wójta Gminy na sesji Rady Gminy sprawozdanie nie będzie 
przedstawione , ale będzie załączone do przedmiotowego podpunktu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś chciałby wprowadzić jakieś zmiany do 
porządku obrad.  
 
Nikt nie wniósł zmian. 
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem porządku 
obrad. 
 
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 , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co 
do protokołu z XL Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. 
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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 XL 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 , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas  
 
Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 

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

Ad. 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w 
Gminie Kawęczyn w roku szkolnym 2020/2021. 
M. Śniegocka poinformowała, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w 
Gminie Kawęczyn w roku szkolnym 2020/2021 była omawiana na ostatnich 
komisjach Rady Gminy. Kierownik CUW Marta Śniegocka powiedziała, że w 
sprawozdaniu znajdują się informacje na temat działalności placówek oświatowych 
funkcjonujących na terenie naszej gminy, w tym między innymi informacja o 
szkołach, które działają na terenie naszej gminy wraz z liczbą uczniów do nich 
uczęszczających. W informacji wskazana została informacja dotycząca uczniów 
niepełnosprawnych oraz pomocy, która została im udzielona oraz dane o pomocy 
materialnej dla uczniów z naszego rejonu. Ponadto wymienione zostały wszystkie 
konkursy i osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 oraz wszystkie projekty 
zrealizowane w szkołach. Kolejnym punktem informacji są wyniki nauczania, gdzie 
wszyscy uczniowie otrzymali promocje do kolejnych klas. Absolwentów w roku 
szkolnym 2020/2021 było 54. W przedmiotowej informacji przedstawione zostały 
również wyniki egzaminów zewnętrznych, mowa tutaj o egzaminie ósmoklasisty. 
Kolejny punkt przedstawia losy absolwentów, czyli wskazane zostały szkoły średnie 
wybrane przez absolwentów. Tendencja, która się tutaj pokazała wskazuje, że coraz 
częściej wybierane zostają placówki spoza terenu naszego powiatu. Kolejny punkt 
sprawozdania to kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi z podziałem na stopnie 
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awansu nauczycieli oraz poziom zatrudnienia. Kolejny punkt przedstawiony w 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych to doskonalenie zawodowe i awanse 
nauczycieli. Następny podpunkt to oceny pracy nauczycieli. Później kolejny duży 
obszar zajmują wyniki nadzoru pedagogicznego, są to przede wszystkim działania 
wykonane przez dyrektorów. Kierownik M Śniegocka poinformowała, że w 
poprzednim roku szkolnym nie było żadnych kontroli zewnętrznych. Kolejny punkt w 
sprawozdaniu zajmuje informacja na temat  zmian w wyposażeniu i warunkach 
nauczania w roku szkolnym, są tutaj wymienione wszelkiego rodzaju remonty, 
zakupy oraz innego rodzaju usługi, które zostały poczynione w roku szkolnym 
2020/2021. Później kolejnym punktem są rozliczenia kosztów wychowania 
przedszkolnego między gminami. Kierownik M. Śniegocka przypomniała, że wpłaty od 
innych jednostek na rzecz gminy wyniosły 72.000,00, natomiast my dla innych gmin 
ponieśliśmy tutaj koszty ok. 99.000,00 zł. Następnie  Kierownik M. Śniegocka 
powiedziała, że zamówienia publiczne w oświacie to przede wszystkim dowóz dzieci 
do szkół oraz zakup oleju do ogrzewania szkół. W informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych przedstawiona została informacja o rządowym wsparciu 500 plus dla 
nauczycieli, które zostało przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji 
zadań i nauki zdalnej. Kolejnym punktem są nagrody Wójta Gminy Kawęczyn, które 
są corocznie przyznawane dla jednego z absolwentów w każdej ze szkół 
podstawowych na terenie naszej gminy. W sprawozdaniu wskazane zostały 
ważniejsze wydarzenia z życia szkół, tj. nadanie sztandaru w Szkole Podstawowej 
imienia Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii oraz realizacja projektu 
pod patronatem Marii Skłodowskiej-Curie w szkole podstawowej w Kawęczynie we 
współpracy ze stowarzyszeniem. Ostatni punkt informacji to wskazanie  terminów, w 
których ograniczono funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
 
Przewodniczący Rady Gminy P. Gebler zapytał, czy są pytania ze strony państwa 
radnych co do przedstawionego materiału. 
 
Nikt z obecnych nie miał pytań ani uwag.  
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn w roku 
szkolnym 2020/2021 stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak powiedziała, że zmiany, które będą poddane pod 
dzisiejsze głosowanie częściowo były już omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Dodała, że zmiany te dotyczą w szczególności zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, 
w których to zwiększono plan dotacji w obszarze zadań zleconych. Pierwsza zmiana 
dotyczy zwiększenia dotacji do kwoty 405.123,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kolejna zmiana 
to jest kwota 131.832,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz kwota 418,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kolejne 
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zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego dotyczy zwiększenia planu dotacji o kwotę 
83,54 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Karta Dużej Rodziny". Skarbnik 
Gminy poinformowała, że wskazane zwiększenia w ramach zadań zleconych wymagają 
zmiany stosownego załącznika do uchwały budżetowej. 
Kolejna zmiana dotyczy pomocy finansowej od powiatu tureckiego dedykowanej dla 

jednostki OSP Głuchów na zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych na potrzeby ćwiczeń sportowo-pożarniczych. Wskazała, że kwota pomocy 

wynosi 8.500,00 zł. 
Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że następna zmiana, która przy okazji posiedzenia 
sesyjnego również będzie poddana pod głosowanie to jest zmiana w ramach zadań 
bieżącego utrzymania dróg. Nadmieniła, że w tym roku będziemy jeszcze dokonywać 
remontów i utwardzenia poboczy w miejscowościach: Żdżary i Będziechów na co jest 
wymagane pokrycie finansowe w kwocie 16.000,00 zł. Dodała, że środki te będą 
pochodzić również z zadań bieżącego utrzymania dróg w wyniku oszczędności w ramach 
przetargów, które miały miejsce w tym roku. 
Kolejna zmiana, która nie była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji, a wymaga 

wprowadzenia w ramach zadań jeszcze na rok bieżący to otrzymanie dofinansowania 
przez szkoły z terenu naszej gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających 
na rozwijaniu infrastruktury szkolnej w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że szkoły złożyły wnioski do Ministra Edukacji Narodowej 
i takie środki zostały przyznane w następujących kwotach: szkoła podstawowa w 
Tokarach - 60.000,00 zł, szkoła podstawowa w Skarżynie - 30.000,00 zł, szkoła 
podstawowa w Kawęczynie - 60.000,00 zł i szkoła podstawowa w Kowalach Pańskich - 
Kolonii - 60.000,00 zł. Środki te winny być wprowadzone i wydatkowane w tym roku 
budżetowym, choć dopuszcza się możliwość wydatkowania ich w 40 % w roku 2022.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  
 
Nikt z radnych nie miał uwag ani pytań.  
 
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: 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 , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLI/276/2021 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na rok 2021. 
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b) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-
2028; 
Skarbnik Gminy E. Balcerzak poinformowała, że zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dotyczy dostosowania wartości inwestycji polegającej na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków do kwoty ujętej w uchwale budżetowej. Skarbnik 
Gminy powiedziała, że w uchwale budżetowej została już wprowadzona wartość, którą 
uzyskaliśmy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, natomiast w 
uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej widnieje nadal kwota, która była planowana 
jeszcze w ramach projektu budżetu na rok 2021. Dodała, że aby wyeliminować powstałą 
różnicę należy w uchwale wieloletniej prognozy finansowej zmniejszyć wartość 
przedmiotowego zadania do kwoty, którą mamy określoną w uchwale budżetowej. 
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.   
 
Nikt z radnych nie miał uwag ani pytań.  
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028;.  
 
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 , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas 
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 
2021-2028. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLI/277/2021 w sprawie zmiany uchwały 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028. 
 
c) ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn; 
Przewodniczący Rady Gminy P. Gebler odczytał projekt uchwały. Przewodniczący P. 
Gebler przypomniał, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Dodał, że została ona zaakceptowana przez członków komisji. 
 
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 ustalenia 
diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
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Głosowano w sprawie: 
ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn; 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Bożena Kolenda , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
BRAK GŁOSU (5) 
Krystyna Brzychcy, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Łukasz 
Mila  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLI/278/2021 w sprawie ustalenia diety dla 
sołtysów Gminy Kawęczyn. 
 
d) wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości oraz stawki takiej opłaty; 
Głos zabrała inspektor A. Sasiak, która powiedziała, że zgodnie z art. 6k  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze 
uchwał stanowiących akty prawa miejscowego dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 
2 powyższej ustawy oraz ustala stawkę takiej opłaty. Następnie poinformowała, że 
zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i 
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi 
administracyjnej tego systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Inspektor A. Sasiak nadmieniła, 
że szacuje się, że przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przy obecnych stawkach w 2022 roku wyniosą 1.017.360,00 zł, a szacowane koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosą 
1.113.638,00  zł. W związku z tym, że system nie bilansuje się, należy dokonać korekty 
obecnych stawek opłat za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. Inspektor 
poinformowała, że ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami nie przekraczają 
maksymalnych stawek opłat, o których mowa w art. 6k ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Inspektor A. Sasiak poinformowała, że 
dokonuje się wyboru metody w oparciu o liczbę mieszkańców danej nieruchomości oraz 
stawki opłaty miesięcznej. Dodała, że metoda ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy nie 
zmieniła się w stosunku do poprzedniej uchwały. Następnie powiedziała, że zmienia się 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w 
sposób selektywny, która wyniesie 23 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi dwukrotność stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, 



8 

 

czyli 46 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Inspektor powiedziała, że ustala się 
również zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł 
miesięcznie na mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnym jednorodzinnym kompostującymi bioodpady stanowiące odpady w 
przydomowym kompostowniku. 
 
Przewodniczący P. Gebler przypomniał, że głosujemy nad uchwałą podnoszącą stawki za 
odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Dodał, że uchwała będzie 
obowiązywać od 1 stycznia 2022 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 wyboru 
metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości oraz stawki takiej opłaty. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości oraz stawki takiej opłaty;  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz 
Mila , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
PRZECIW (1) 
Sylwester Przyłęcki  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLI/279/2021 w sprawie wyboru metod 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości oraz stawki takiej opłaty. 

 
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części nieruchomości 
oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 
Chocim; 
 
Podinspektor K. Gil przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był przedstawiany na 
komisjach i  został wstępnie zaakceptowany przez radny. Zapytał, czy są pytania w 
zakresie omawianego podpunktu. 

 
Nikt z radnych nie miał pytań.  
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Przewodniczący P. Gebler poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części nieruchomości 
oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 
Chocim. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części nieruchomości 
oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 
Chocim;  
 
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 , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLI/280/2021 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części nieruchomości 
oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 położonej w obrębie 
ewidencyjnym 0002 Chocim. 
 
f) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022; 
 
Inspektor E. Buda powiedziała, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 

do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy współpracy 
i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznego i 
wolontariacie o czym jest mowa w artykule 7 ustęp 1 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym. Inspektor powiedziała, że do wyłącznej właściwości 
Rady Gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 
kompetencji Rady Gminy. Do takich spraw należy między innymi uchwalanie po 
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z artykułu 3 ustęp 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznego i wolontariacie rocznego 
programu. Program jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres 
obowiązywania programu. Program współpracy zawiera elementy wynikające z artykułu 
5a ustęp 4 ustawy o działalności i publicznego i wolontariacie i są to: 1) to cel główny i 
cele szczegółowe programu, 2) zasady współpracy, 3) zakres przedmiotowy, 4) formy 
współpracy, 5) priorytetowe zadania publiczne, 6) okres realizacji programu, 7) sposób 
realizacji programu, 8) wysokość środków planowanych na realizację programu, 9) 

sposób oceny relacji program, 10) sposób oceny relacji programu, 11) informacje o 
sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji, 12) tryb powoływania i zasady 
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działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 
Inspektor E. Buda poinformowała, że w celu realizacji unormowań ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych może podjąć uchwałę w  sprawie przyjęcia programu współpracy gminy 
Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 
ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że materiał jest załączony do porządku 
obrad. Przypomniał, że materiał był omawiany na komisjach.  

 
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 
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 
Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;  
 
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 , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLI/281/2021 w sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2022. 
 
g) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczy na rok 2022; 
 
Przewodniczący Rady Gminy P. Gebler przypomniał, że program profilaktyki i 
rozwiązywania programów alkoholowych został omówiony na posiedzeniu komisji 
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Rady Gminy. Ponadto powiedział, że materiał jest załączony do porządku obrad 
dzisiejszej sesji.  
 
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 
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczy na rok 2022. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczy na rok 2022;  
 
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 , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLI/282/2021 w sprawie przyjęcia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczy na rok 
2022. 
 
h) zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marianów - Kolonia na lata 2021-
2026 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów - Kolonia; 
 
Przewodniczący Rady Gminy P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był omawiany 
na posiedzeniu komisji Rady Gminy. Dodał, że  materiał jest załączony do porządku 
obrad dzisiejszej sesji i można się z nim zapoznać.  
 
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 
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marianów - Kolonia na lata 2022-2026 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów – Kolonia. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
 



12 

 

Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marianów - Kolonia na lata 2022-2026 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów - Kolonia;.  
 
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 , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Karol Rygas  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLI/283/2021 w sprawie zatwierdzenia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marianów - Kolonia na lata 2022-2026 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów - Kolonia. 
 
i) zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciemień na lata 2021-2025 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień; 
 
Przewodniczący Rady Gminy P. Gebler powiedział, że tak jak w przypadku 
poprzedniego podpunktu projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji Rady 
Gminy. 
 
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 
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciemień na lata 2021-2025 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień. Odbyło się głosowanie jawne 
imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciemień na lata 2021-2025 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień. 
 
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 , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
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Adrian Kwinciak , Karol Rygas  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLI/284/2021 w sprawie zatwierdzenia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciemień na lata 2021-2025 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień. 

 
Ad. 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

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 T. Tyrakowski zawnioskował o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych w 
Turku potrzebę usunięcia drzew wzdłuż drogi powiatowej relacji Milejów – Tokary. 
 
Radna K. Brzychcy zwróciła się z wnioskiem o  usunięcie ubytków w nawierzchni 
asfaltowej drogi powiatowej nr 4507P na odcinku Młodzianów - Nowy Czachulec. 
Poprosiła, aby przekazać wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.  
 
Więcej zapytań ani wniosków nie było.  

 
Ad. 10. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn uznał XLI Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i 
zamknął obrady. 
 
 
Protokołowała                                                      
/-/  Magdalena Krakowiak                                          
 
Przewodniczył    
/-/ Piotr Gebler 
                            
 
 
 
 
 


	Protokół Nr XLI/2021 z XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 29 listopada 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 14:00 do 14:42.
	Ad. 1.Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn
	Ad. 2.Uchwalenie porządku obrad.
	Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
	Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych.
	Ad. 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn w roku szkolnym 2020/2021.
	Ad. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
	Ad. 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
	Ad. 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
	Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski.
	Ad. 10. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.


