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Protokół Nr XXVIII/2020 z XXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 8 grudnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 09:00 do 10:48 
 
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, 
- Agnieszka Sasiak – Inspektor ds. ochrony środowiska 
- Mariola Urbańczyk – Inspektor ds. podatków i opłat 
 
Porządek obrad: 

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

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020; 
b) przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kawęczyn 2021-2025; 
c) przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości; 
d)  uchylenia uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 

20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne; 

e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę; 

f) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kawęczyn; 

g) wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty;  

h) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

i) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  oraz warunków i trybu składania deklaracji; 

j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci kanalizacyjnej wraz z 
przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami i urządzeniami 
niezbędnymi dla zapewnienia funkcjonowania sieci, stanowiących 
własność Gminy Kawęczyn. 

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

Ad. 1. 

Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Otwarcia XXVIII 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 oraz poinformował, że został 
poproszony o wykreślenie z porządku obrad podpunktu 5c. Zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi 
co do tej propozycji.  
Uwag nie było, w związku z czym Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zdjęciem 
punktu 5c. 
 
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 , 
Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Ryszard Jaśkiewicz 
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś propozycje i 
uwagi co do porządku obrad.  
Uwag i propozycji nie było.  
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad. 
 
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 , 
Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Ryszard Jaśkiewicz 
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 
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Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 
protokołu z XXVII 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 , 
Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Ryszard Jaśkiewicz 
 
Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 
 
Ad. 4. 
Interpelacje i zapytania radnych 
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 
Na posiedzenie Rady Gminy dotarł jeden z radnych. W związku z tym Przewodniczący Piotr 
Gebler poprosił jeszcze raz o potwierdzenie qworum w wyniku którego stwierdził, że w sesji 
bierze udział 15-u radnych na stan 15-u. 
 
Ad. 5.  
Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
 
Ad. 5a 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej.  
Powiedziała, że zmiany dotyczą spółki oświetleniowej. W związku z realizacją zadań 
oświetlenia ulicznego mamy w planie ujęte za mało środków w usłudze oświetleniowej, a za 
dużo środków na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej. Dodała, że jest to zmiana 
pomiędzy paragrafami w dziele oświetlenia ulicznego z usług na utrzymanie infrastruktury 
oświetleniowej w kwocie ok. 30.000,00 zł.  
Ponadto Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian i korekt do wymagań planu na rok 2020. 
Zmniejszenie dotacji w rozdziale pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej o kwotę 1.688,74 zł. Dokonał również zmian w działalności pomocy społecznej o 
kwotę 115,50 zł tj. dostosowanie środków do realizowanych zadań. Kolejną zmiana jest 
zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie nauczycieli w ramach 



4 

 

realizacji zadań nauki zdalnej, na naszą gminę przypada kwota 27.500,00 zł z przeznaczeniem 
po 500 zł dla nauczycieli, którzy złożyli odpowiedni wniosek w ramach ubiegania się o te 
środki.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020. 
 
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 XXVIII/196/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na rok 2020. 
 
Ad. 5b. 
przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Kawęczyn 2021-2025; 
 
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 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Kawęczyn 2021-2025. 
 
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 XXVIII/197/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 2021-2025. 
 
Ad. 5c 
przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości; 
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Ad. 5d. 
uchylenia uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 20 grudnia 2012r. w 
sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 
 
Przewodniczący P. Gebler zaproponował przystąpienie do głosowania bez odczytywania 
uchwały, na co obecni radni wyrazili zgodę.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 20 
grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 
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 XXVIII/198/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXVII/144/2012 Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 
Ad. 5e. 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę; 
 
Przewodniczący P. Gebler odczytał projekt uchwały.   
 
Po odczytaniu zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania bądź uwagi.  
 
Pytań ani uwag nikt nie zgłosił.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały 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 
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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 XXVIII/199/2020 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. 
 
Ad. 5f 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn; 

Przewodniczący P. Gebler zaproponował przystąpienie do głosowania bez odczytywania 
uchwały, na co obecni radni wyrazili zgodę.  
 

Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały 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 XXVIII/200/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn. 
 
Ad. 5g  
wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości oraz stawki takiej opłaty;  
 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały był omawiany na komisji.  
Poinformował, że są dwa projekty dotyczące tej uchwały. Jeden to propozycja Pana Wójta 
oraz drugi projekt, który został opracowany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 
dnia 01.12.2020r.  
 
Przewodniczący P. Gebler odczytał projekt uchwały – propozycja Wójta Gminy Kawęczyn.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 
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Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty - propozycja Wójta Gminy 
Kawęczyn;  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 1, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
ZA (1) 
Józef Iwaniak  
PRZECIW (11) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler, Beata Goślińska, Ryszard Jaśkiewicz, 
Andrzej Jaworski, Sylwester Kasprzak, Bożena Kolenda, Sylwester Przyłęcki, Karol Rygas, 
Tomasz Tyrakowski  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Adrian Kwinciak, Łukasz Mila, Paweł Urbanek  
 
Przewodniczący Piotr Geber przytoczył zaproponowane stawki – propozycję Rady Gminy 
wypracowaną na wspólnym posiedzeniu komisji, która przedstawia się następująco:  

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny wynosi 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.   

2) Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi dwukrotność 
stawki określonej w § 2 tj. 40,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca. 

3) Ustala się zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
wysokości 2,00 zł miesięcznie na mieszkańca dla właścicieli nieruchomości 
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi 
bioodpady stanowiące odpady w przydomowym kompostowniku. 

 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  
 
Radny Sylwester Kasprzak zapytał, czy jeśli ktoś zadeklaruje odbiór nieselektywny ze stawką 
40 zł to zwolnienie za gromadzenie odpadów komunalnych w kompostowniku będzie 
wynosiło 2 zł, czy 4 zł.  
 
Pani Agnieszka Sasiak odpowiedziała, że przy zbiórce nieselektywnej nie ma ulgi.   
 
Więcej pytań i uwag nie było. 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty - propozycja Rady Gminy 
Kawęczyn;  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler, Beata Goślińska, Józef Iwaniak, Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski, Sylwester Kasprzak, Bożena Kolenda, Sylwester Przyłęcki, Karol 
Rygas  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Adrian Kwinciak, Łukasz Mila, Tomasz Tyrakowski, Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVIII/201/2020 w sprawie wyboru metod ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki 
takiej opłaty. 
 
Ad. 5h 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 
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 XXVIII/202/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Ad. 5i 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji; 
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler odczytał projekt uchwały. Ponadto powiedział, że 
jeśli ktoś nie złoży nowej deklaracji to będzie obowiązywała go poprzednia deklaracja z tym, 
że nie będzie mógł sobie odliczyć 2 zł za kompostowanie odpadów. Prosił o 
rozpowszechnianie informacji, że rodziny, które mają domy jednorodzinne mogą 
kompostować odpady komunalne po złożeniu nowej deklaracji, ponieważ w przeciwnym 
razie będzie obowiązywała wyższa stawka.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał się czy ktoś z radnych ma pytania.  
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Radny Łukasz Mila odniósł się do jego pytania zadanego podczas wspólnego posiedzenia 
komisji dnia 01.12.2020r. dotyczącego kompostownika, jak on powinien wyglądać. 
Poinformowała, że na komisjach mówiono, że podczas sesji będzie udzielona odpowiedź w 
przedmiotowej kwestii.  
 
Głos zabrała Skarbnik Gminy pani Edyta Balcerzak,  która poinformowała, że kompostownik 
musi być wydzielony, nie może to być płyta obornikowa, ani pryzma obornikowa. 
Poinformowała, że musi to być miejsce wyodrębnione na terenie gospodarstwa domowego. 
Dodała, że mamy możliwości prawne sprawdzenia, czy kompostownik funkcjonuje na terenie 
danej nieruchomości.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że każdy kto zadeklaruje kompostowanie odpadów 
komunalnych jest zobowiązany do wydzielenia na terenie swojej działki, czy swojego 
gospodarstwa domowego kawałek terenu  wyznaczony pod kompostowanie odpadów.  
 
Skarbnik Gminy dodała, że muszą być to bioodpady z odpadów komunalnych, a nie z 
rolniczych.     
 
Piotr Gebler Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że to nie musi być kupiony 
kompostownik z atestem, ponieważ przepisy tego nie wymagają. Podsumował, że musi to 
być kawałek terenu na działce wyodrębniony pod kompostowanie odpadów komunalnych.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. 
 
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 XXVIII/203/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji. 
 
Ad. 5j. 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami i urządzeniami niezbędnymi dla zapewnienia 
funkcjonowania sieci, stanowiących własność Gminy Kawęczyn. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.  
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Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci kanalizacyjnej wraz z 
przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami i urządzeniami niezbędnymi dla 
zapewnienia funkcjonowania sieci, stanowiących własność 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 XXVIII/204/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami i urządzeniami niezbędnymi dla zapewnienia funkcjonowania sieci, 
stanowiących własność Gminy Kawęczyn. 

Ad. 7. 

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
 
Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o informację dotyczącą wniosku Kawęczyńskiego 
Stowarzyszenie Rozwoju o udostepnienie pomieszczenia pod działalność stowarzyszenia oraz 
działających w jej strukturze jednostek tj. Gminnego Koła Historyków, Zespołu Ludowego 
„Kawęczyniacy” i innych podobnych podmiotów. Wójt Gminy powiedział, że chodzi o jedno 
pomieszczenie w przyziemiu Szkoły Podstawowej w Kawęczynie o powierzchni ok 87 m².  
Nadmienił, że rozmawiał z panią dyrektor szkoły, która poinformowała, że od wakacji będzie 
można to pomieszczenie wykorzystać pod działalność stowarzyszenia.  
Pan Jan Nowak poinformował również o przeniesieniu Biblioteki Publicznej w Kowalach 
Pańskich do pomieszczeń po bibliotece, która utworzona była na potrzeby gimnazjum, 
którego już nie ma. Nadmienił, że pomieszczenie w Kowalach Pańskich będzie można 
wynająć pod działalność gospodarczą, a dochód z tego tytułu wyniósłby około 3.500,00 zł. 
Ponadto powiedział, że jest jeszcze kilka lokali, które mogą nadawać się pod wynajem, ale 
ten temat zostanie poruszony w przyszłym roku.  
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. 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. 
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Ad. 9.  
Zapytania i wolne wnioski 
 
Głos zabrał radny Sylwester Kasprzak, który poprosił o przekazanie kilku spraw do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Turku. Jako pierwszą zgłosił sprawę jakości asfaltu w ciągu drogi 
powiatowej nr 4491P na odcinku od Kawęczyna w kierunku Kowali Pańskich – Kolonii. 
Powiedział, że w okresie zimowym na przedmiotowym odcinku wychodzi zamróz przez co 
powierzchnia staje się bardzo śliska, a zarazem niebezpieczna. Nadmienił, że jest to asfalt, 
który ma 9 lat. Poinformował, że w dniu komisji 1.12.2020r. był poruszany przez niego ten 
temat i tego dnia jeden z mieszkańców Kawęczyna wpadł w poślizg na odcinku koło 
oczyszczalni ścieków. Radny prosił o przeanalizowanie zgłoszonej sprawy oraz zastosowanie 
technologii, w wyniku której jakość asfaltu pozwoli na bezpieczne poruszanie się na 
problematycznym odcinku drogi. Druga zgłaszana sprawa dotyczyła usunięcia ziemi na 
chodniku usytuowanym w Kawęczynie od skrzyżowanie po lewej stronie w kierunku 
Głuchowa. Radny poinformował, że dostał odpowiedź od Zarządu Dróg Powiatowych, że 
prace zostaną wykonane w niedługim czasie. Pan Sylwester Kasprzak powiedział, że do tej 
pory nie zostało to wykonane, w związku z czym prosi o ponowienie wniosku. Trzecia 
poruszona sprawa dotyczyła utwardzonego pobocza w Kawęczynie w kierunku Nowego 
Światu, po lewej stronie jadąc od Kawęczyna. Powiedział, że zostało zainwestowanych sporo 
środków finansowych na utwardzenie w/w pobocza, a to pobocze się rozpłynęło. Dodał, że 
nadmierne deszcze oraz fakt, że było tam przejechane frezarką, która ścinała chwasty 
spowodowały, że destrukt poleciał do rowu. Prosił o wizję lokalną kierownika Zarządu Dróg 
Powiatowych. Radny S. Kasprzak powiedział, że według niego są to wydane pieniądze, które 
nie zafunkcjonowały na tym odcinku, ponieważ tym poboczem poruszać się nie można. 
Nadmienił, że są robione chodniki na terenie naszego powiatu, może ważne bądź mniej 
ważne, ale tym odcinkiem mógłby się ktoś zainteresować, Rada Powiatu, a może samo 
kierownictwo powiat.  
 
Radny Sylwester Kasprzak odniósł się do przeniesienia Biblioteki Publicznej z Kowali do 
Kawęczyna. Radny zapytał, czy księgozbiór Biblioteki z Kowali zostanie połączony z 
księgozbiorem Biblioteki w Kawęczynie.   
 
Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa związana z jakością asfaltu zostanie przekazana 
niezwłocznie do Zarządu Dróg Powiatowych. W odpowiedzi na oczyszczenie chodnika Wójt 
Gminy powiedział, że jego zdanie jest to prosta czynność i skoro została udzielona 
odpowiedź przez Zarząd Dróg to wyraził nadzieję, że będzie to wykonane.     
 
W sprawie pobocza w kierunku Nowego Światu, powiedział, że droga Kawęczyn - Marcjanów 
miała 5 m w czasie kiedy  była drogą wojewódzką, gdy funkcjonowało 49 województw.  
Dodał, że w latach 2005-2006 była ona modernizowana w wyniku którego została 
poszerzona o chyba 0,5 m albo więcej kosztem właśnie pobocza, które zostało zwężone do 
kilkudziesięciu centymetrów. Prośba mieszkańców spowodowała, że udało się wykorytować 
na pewnym odcinku tj. ok. 200-250 m i ułożyć destrukt, aby piesi mieli pobocze.  Dodał, że 
jego zdaniem pobocze mogły zniszczyć ciężkie pojazdy, które łapały pobocze. Wójt Gminy 
powiedział, że jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa to przedmiotowe pobocze powinno 
zostać poszerzone do  1,25 m.  Dodał, że można byłoby to zrobić kosztem rowu, a pobocze za 
rowem też musiałoby zostać przesunięte w stronę posesji, pól.  
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Odnosząc się do Biblioteki Wójt Gminy poinformował, że księgozbiór zostanie połączony. 
Dodał, że zmienia się lokalizacja, ale instytucja, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna zostaje. 
Ponadto nadmienił, że pozostaje jeszcze kwestia Filii w Tokarach, gdzie sprawa powinna 
zostać załatwiona najpóźniej do końca przyszłego roku, o czym będziemy rozmawiać na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Dodał, że są dwa rozwiązania. Pierwsze to pozostawić ją, a 
drugie to włączyć do Kawęczyna.  
 
Radny Andrzej Jaworski zapytał, czy garaż po byłym Ośrodku Zdrowia w Tokarach będzie 
wynajęty pod działalność gospodarczą, czy jako pomieszczenie garażu.  
 
Wójt Gminy poinformował, że został  w dniu wczorajszym złożony wniosek przez jedną z 
rodzin posiadających mieszkanie w Kowalach Pańskich. Poinformował, że będzie to 
wynajmowane, a nie sprzedawane. Dodał, że jest to typowe pomieszczenie garażowe, nie 
nadające się pod działalność gospodarczą.  
 
Wójt Gminy powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jest niezadowolenie z interpelacji, które są 
kierowane do Zarządu Dróg Powiatowych. Dodał, że w żadnym roku naprawy dróg nie szły 
tak wolno, jak w tym roku. Powiedział, że może się wydawać, że jako Urząd Gminy mało 
działamy w tym kierunku, ale powiedział, że robimy więcej niż w latach poprzednich, 
kontaktujemy się telefonicznie, a także wysyłamy na piśmie wnioski i zapytania radnych.   
 
Radny Andrzej Jaworski powiedział, że jeden z mieszkańców powiedział mu, że rozmawiał z 
panem kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie rowu w Kowalach Pańskich -
Kolonii po prawej stronie w kierunku Siedlisk. Przekazał mu informację, że według jego 
informacji gmina przekazuje informację inne niż kierownik ZDP w Turku.  
 
Pan Jan Nowak powiedział, że kierownik Zarządu Dróg Powiatowych dał wyczerpującą 
informację w związku ze składanym wnioskiem dotyczącym problematycznego rowu, ale 
skoro ktoś twierdzi, że jest inaczej to poprosił pana radnego o spotkanie po sesji w celu 
szczegółowego omówienia tematu.  
 
Radny Ryszard Jaśkiewicz powiedział, że dzwonił do niego mieszkaniec Żdżar, który zgłaszał, 
że po oczyszczeniu rowów w ciągu pasa drogi wojewódzkiej woda będzie wchodziła na jego 
teren przez rów, chyba melioracyjny, który zlokalizowany jest przy jego działce. Prosił o 
interwencję w tej sprawie. Radny Ryszard Jaśkiewicz zapytał, czy można przeznaczyć środki z 
funduszu sołeckiego na odkopaniu tego rowu.  
 
Ponadto zapytał, kiedy zostaną wycięte suche topole przy drodze gminnej jak się jedzie na 
Będziechów.  
 
Wójt Gminy Jan Nowak odpowiedział, że w przypadku usunięcia topoli czekamy na lepszą 
pogodę, tak jak wcześniej powiedział radny Grzegorz Dzikowski. W odniesieniu do rowu 
powiedział, że najpierw sprawdzimy, czy rów ten należy do spółek wodnych. Ponadto 
odpowiedział, że ze środków publicznych nie możemy finansować prac w prywatnych 
gruntach, nieruchomościach. Zaproponował również wizje w terenie po wcześniejszym 
umówieniu się.  
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Radny Grzegorz Dzikowski zapytał, czy nie chodzi o ten rów, który kilka lat temu był 
odkopywany przez mieszkańców Będziechowa i Żdżar, kiedy była właśnie akcja z 
odkopywaniem rowów.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że przypomina sobie jakieś prace, ale nie pamięta czy to nie było 
robione przez pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że dokładaliśmy do odkopania tych rowów pod warunkiem 
przepisania rowów przez spółkę wodną tym właścicielom, którzy z tego rowu korzystają.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że spółka chciała tak zrobić, ale nie było zainteresowania ze 
strony mieszkańców na przejęcie tych gruntów ze względu na obowiązek opłacanie składek. 
Dodał, że nie chodzi akurat o mieszkańców Będziechowa, tylko innej miejscowości. 
Podsumował, że zaczniemy od sprawdzenia czyją własnością jest rów.  
 
Radny Ryszard Jaśkiewicz powiedział, że z tego co się orientuje rów był czyszczony ze składek 
rolników oraz przy współfinansowaniu budżetu gminy. Dodał, że sprzęt był prywatny.  
  
Radny Adrian Kwinciak zapytał o możliwości przyspieszenia załączenia oprawy oświetlenia 
ulicznego przez energetykę. Dodał, że chodzi o oprawę zamontowaną w tym roku w 
miejscowości Głuchów. Nadmienił, że mieszkańcy go dopytują o termin w jakim ona 
zaświeci.  
 
Wójt Gminy powiedział, że da odpowiedź w czwartek. Nadmienił, że takich przypadków jest 
kilka na terenie naszej gminy, gdzie czekamy nie w tygodniach, a miesiącach na załączenie 
punktów oświetlenia ulicznego.  
 
Radny Tomasz Tyrakowski powiedział, że w Milejowie lampa też nadal nie świeci. Ponadto 
nadmienił, że lampa została zamontowana nad linia wysokiego napięcie. Dodał, że żarówka 
jest zlokalizowana nad sama linią, przewodami elektrycznymi. Prosił o skontrolowanie tego 
przez Wykonawcę.  
 
Pan Jan Nowak powiedział, że wszystkie nowobudowane punkty oświetlenia ulicznego 
wykonywane są w oparciu  o dokumentację projektową, która uzgadniania jest między 
innymi z energetyką.  Ponadto powiedział, że co do terminu zaświecenia lampy udzieli 
odpowiedzi do czwartku.  
 

Ad. 10.  

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

                                Protokołowała:                  Przewodniczył: 

            /-/ Magdalena Krakowiak                                    /-/ Piotr Gebler  


