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Protokół Nr XXXIII/2021 z XXXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 26 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 13:00 do 14:39. 
 
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, 
- Halina Ambroziak – Juszczak – Inspektor ds.  gospodarki nieruchomościami, 
gospodarki przestrzennej i lokalowej Urzędu Gminy, 
- Agnieszka Sasiak - Inspektor ds. ochrony środowiska,  
- Elżbieta Kalinowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.  
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych Gminy Kawęczyn za rok 

2020.  
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
b) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kawęczyn 2021-2025; 
c) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Kawęczyn; 
d) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kawęczyn; 
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) rozpatrzenia petycji z dnia 11.03.2021 r. dotyczącej zmiany 
patrona Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych.  

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

 

Ad. 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

Otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze 
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udział 14-u radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia 
obrad Rady Gminy Kawęczyn i można rozpocząć prawomocne obrady.  
 

Ad. 2. Uchwalenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, a następnie poinformował, 
że został poproszony o wprowadzenie dodatkowego punku o nazwie „Głosowanie 
nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn”, 
który proponuje umieścić jako punkt 6g. Zapytał, czy ktoś z rannych ma jakieś 
pytania. Pytań ani uwag nie było.  
 
Przewodniczący P. Gebler przeprowadził głosowanie jawne imienne nad 
wprowadzeniem dodatkowego podpunktu do porządku obrad.  
 
Głosowano w sprawie: 
Wprowadzenie dodatkowego podpunktu.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych wnosi jeszcze jakieś zmiany 
w porządku obrad.  
 
Nikt z radnych nie wniósł zmian. 
 
Przewodniczący P. Gebler przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem 
porządku obrad z dodatkowym podpunktem. 
 
Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku 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 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
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NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki 
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

 

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

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co 
do protokołu z XXXII Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. 
Zaproponował, aby protokół przyjąć bez odczytywania, ponieważ był on wyłożony do 
wglądu oraz przesłany z materiałami na posiedzenie sesyjne i nie zgłoszono uwag do 
jego zapisów.  
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem protokołu. 
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn..  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki  
 
Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 

  
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych Gminy Kawęczyn za rok 
2020.  

Dyrektor Biblioteki Elżbieta Kalinowska powiedziała, że na terenie Gminy Kawęczyn 
funkcjonują dwie placówki biblioteczne. Biblioteki działają na podstawie statutu 
przyjętego uchwałą numer XLVI/173/2006 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 czerwca 
2006 roku. Poinformowała, że biblioteka korzysta z usług dostępu do 
oprogramowania zintegrowanego systemu zarządzania biblioteka "Sowa School". Od 
2009 roku trwa komputerowe opracowanie zbiorów biblioteki, a od 2014 zbiorów filii. 
Od 1 lipca 2020 roku w bibliotece uruchomiona została komputerowa wypożyczalnia 
zbiorów. Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 roku liczył 16970 książek. Dyrektor 
Biblioteki powiedziała, że w roku 2020 przybyło 480 książek, w tym 236 zostało 
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zakupionych z dotacji Urzędu Gminy w Kawęczynie, 234 zakupiono z dotacji w 
ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 
I Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, a 16 pozyskano w formie 
darów. W 2020 roku zarejestrowano 313 czytelników, a wypożyczono 5227 książek. 
Ponadto Dyrektor Elżbieta Kalinowska powiedziała, że biblioteka i filia przystąpiły do 
projektu "Mała książka - Wielki Człowiek", którego organizatorem jest Instytut Książki 
w Krakowie. Celem projektu była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

 

Ad. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
 
Ad. 6a) 

zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
 
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej. Poinformowała, 
że zacznie od zmiany, która była omawiana na posiedzeniu komisji i dotyczy zakupu 
działki w miejscowości Leśnictwo. Skarbnik Edyta Balcerzak powiedziała, że kwota 
zakupu to 12.500,00 zł oraz koszty notarialne. Na planowany wydatek proponujemy 
zabezpieczenie kwoty 14.500,00 zł. Dodała, że środki pochodzić będą z oszczędności, 
które wynikają z wypłaty odszkodowania przejmowanych działek pod budowę dróg 
gminnych oraz z oszczędności w dziale gospodarki nieruchomościami.  
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że kolejna zmiana dotyczy środków, jakie Wojewoda 
Wielkopolski przekazuje nam w ramach zwrotu części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Poinformowała, że jest to kwota 532.461,71 zł i środki w całości zostaną 
przeznaczone na realizację tego zadania oraz obsługę wypłaty świadczeń.  
 
Ponadto poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie złożył 
wniosek o powierzenie grantu w związku z zapobieganiem przeciwdziałania i 
zwalczania COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID 2019”. Jednostka otrzymała 
środki w wysokości 50.148,00 zł. Skarbnik Gminy poinformowała, że kwotę, jaką 
jednostka musi wygenerować w ramach środków własnych to jest 10 % całości 
zadania, czyli 5.527,00 zł. Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że środki na wkład 
własny nie będą pochodziły z budżetu gminy, lecz jednostka musi wygospodarować 
je w ramach dotacji, którą otrzymuje na funkcjonowanie i realizację zadań od 
Wojewody Wielkopolskiego. Dodała, że środki z grantu przeznaczone są 
bezpośrednio na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 7-rga pracowników oraz na 
środki ochrony indywidualnej pozostałych pracowników w związku ze zwalczaniem i 
zapobieganiem pandemii Cowid-19. Zaznaczyła, że umowa na grant została już 
podpisana.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania. 
 
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
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sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021. Odbyło się głosowanie 
jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2021  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/235/2021 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na rok 2021. 
 

Ad. 6b) 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 
2021-2025; 
 
Głos zabrała inspektor Halina Ambroziak – Juszczak, która przypomniała, że uchwała 
w całkowitym brzmieniu była już podejmowana przez radnych  w dniu 8 grudnia 
poprzedniego roku. Inspektor powiedziała, że Wojewoda zakwestionował brak 
stawek obniżających wartość użytkową lokalu ze względu na położenie budynku, 
położenie lokalu w budynku oraz ogólny stan technicznym budynku. W związku z 
powyższym w paragrafie piątym wprowadzone został czynniki obniżające stawkę 
bazową czynszu, które przedstawiają się następująco: z tytułu położenia budynku, 
czyli odległość od głównego punkt użyteczności publicznej (poczta, urząd gminy, 
ośrodek zdrowia) - 2%, z tytułu położenia lokalu w budynku - 2% w przypadku 
położenia lokalu na piętrze lub na poddaszu, z tytułu wyposażenia budynku i lokalu w 
instalacje - 1% w przypadku braku ciepłej wody w lokalu, z tytułu ogólnego stanu 
techniczny budynku - 5% w przypadku ogólnego stanu budynku na poziomie złym. 
Poinformowała, że obniżenie stawki bazowej czynszu następuje poprzez zsumowanie 
wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających. W punkcie szósty 
zaznaczono, że dla lokali przeznaczonych pod najem socjalnych nie stosuje się 
czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu. Inspektor H. 
Ambroziak – Juszczak poinformowała, że podwyższenie stawki czynszu oraz innych 
opłat za używanie lokalu nie może być dokonywane częściej niż raz w roku.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie 
było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
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Kawęczyn 2021-2025. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 
2021-2025  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/236/2021 w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 2021-2025. 

 
Ad. 6c)  
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Kawęczyn; 
 
Inspektor H. Ambroziak – Juszczak powiedziała, że podjęcie uchwały Rady Gminy 
Kawęczyn w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Kawęczyn spowodowany jest koniecznością dostosowania 
aktów prawa miejscowego do wymogów znowelizowanej ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy Kawęczyn i o zmianie Kodeksu Cywilnego 
wprowadzonych w życie od dnia 21 kwietnia 2019 roku. Nowa proponowana uchwała 
ma na celu uściślenie i uszczegółowienie obowiązujących zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w świetle obowiązujących 
przepisów prawa oraz zwiększenie przejrzystości we wrażliwym społecznie obszarze 
gospodarki mieszkaniowej w gminie. Inspektor poinformowała, że proponowane w 
niniejszej uchwale zmiany dotyczą w szczególności rezygnacji ze stosowania w 
przepisach ustawy pojęcia „lokal socjalny” na rzecz wprowadzenia pojęcia „najem 
socjalny lokalu”. Kolejną zmianom nałożoną na gminy przez ustawodawcę jest 
wprowadzenie wymogu określającego warunki, jakie musi spełniać lokal wskazany 
dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z 
rodzaju niepełnosprawności, jak również zasad przeznaczania lokali na realizację 
zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach 
przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Ponadto powiedziała, że uchwała przewiduje również sposób 
postępowania w przypadku wypowiedzenia umów najmu z tytułu zaległości 
czynszowych, ponownego ich zawarcia oraz możliwości umorzenia należności z tego 
tytułu. Inspektor H. Ambroziak – Juszczak powiedziała, że biorąc pod uwagę 
powyższe przyjęcie proponowanych zmian jest uzasadnione dla prawidłowego 
zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. 
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Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania. 
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Kawęczyn. 
Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Kawęczyn;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/237/2021 w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kawęczyn. 
 

Ad. 6d) 
Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn; 
 
Głos zabrała inspektor Agnieszka Sasiak,która powiedziała, że zmiana regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kawęczyn ma na celu 
dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niniejszy regulamin określa 
szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego 
odpady, zadania gminy oraz zarządzającego systemem gospodarowania odpadami. 
Regulamin precyzuje wymagania dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów. Ponadto 
precyzuje wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycia 
pojazdów samochodowych poza myjniami. Inspektor A. Sasiak powiedział, że w 
regulaminie ustalona została również kolorystyka pojemników i worków do 
selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych, a także uregulowana została 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. W regulaminie znalazły się 
również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
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przeznaczonych do wspólnego użytku. Uchwała określa wymagania w zakresie 
utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w 
tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach. Poinformowała, że wywoływana na sesję w dniu 25 lutego 
bieżącego roku uchwała w tym temacie została przez nadzór prawny Wojewody 
Wielkopolskiego przekazana do ponownego rozpatrzenia z uwagi na potrzebę 
uzupełnienia w uchwale paragrafu 7, ustęp 5, punkt 1, litera a) poprzez dookreślenie, 
iż zbiórka odpadów odbywa się z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z 
budynków wielolokalowych. Tym samym punkt ten otrzymuje brzmienie "Właściciele 
nieruchomości są zobowiązani do pozbywanie się z terenu nieruchomości pozostałe 
odpady po segregacji, w nawiasie zmieszane i bioodpady, nie rzadziej niż raz na 2 
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz nie rzadziej niż raz na 
tydzień z budynków wielolokalowych” 
. Inspektor A. Sasiak poinformowała, że projekt regulaminu został zgodnie z 
artykułem 4, ustęp 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach przedłożony do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Turku. Organ opiniujący zaopiniował projekt 
pozytywnie.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania. 
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kawęczyn;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/238/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn. 

 
Ad. 6e) 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę; 
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Głos zabraal inspektor A. Sasiak, która poinformowała, że zmiana uchwały jest 
również związana z nowelizacją w 2019 roku ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. W celu dostosowania treści uchwały do obowiązującego prawa 
konieczne było przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Kawęczyn, a co za tym idzie należy również dokonać zmian w uchwale w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poinformowała, że w dniu 25 lutego 
bieżącego roku również była wywoływana niniejsza uchwałach i została ona przez 
nadzór prawny Wojewody Wielkopolskiego przekazana do ponownego rozpatrzenia w 
związku z potrzebą uzupełnienia w paragrafie trzecim zapisów dookreślających, iż 
zbiórka pozostałych odpadów po segregacji i bioodpadów ma być odbierana nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz nie 
rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych. Inspektor A. Sasiak 
poinformowała, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
projekt przedmiotowej uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Turku. 
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy są jakieś pytania co do projektu uchwały. 
Zapytań ani uwag nie było, dlatego Przewodniczący P. Gebler zaproponował 
przystąpienie do głosowania. 
 
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. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano 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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXII/239/2021 w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
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terenie Gminy Kawęczyn na rok 2021. 
 
Ad. 6f)  
rozpatrzenia petycji z dnia 11.03.2021 r. dotyczącej zmiany patrona Szkoły 
Podstawowej w Tokarach Pierwszych; 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusje w omawianym temacie. Pytań i uwag nie 
było. 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11.03.2021 r. dotyczącej zmiany 
patrona Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych. Odbyło się głosowanie jawne 
imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
rozpatrzenia petycji z dnia 11.03.2021 r. dotyczącej zmiany patrona Szkoły 
Podstawowej w Tokarach Pierwszych. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/240/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z 
dnia 11.03.2021 r. dotyczącej zmiany patrona Szkoły Podstawowej w Tokarach 
Pierwszych. 

 
Ad. 6g)  
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusje w omawianym temacie. Pytań i uwag nie 
było. 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn. 
Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn.  
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Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Sylwester Przyłęcki 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIII/241/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kawęczyn. 
 

Ad.7.  Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
 
Ponadto Wójt Gminy odczytał pismo Komendanta Powiatowego Policji w Turku 
zawierające prośbę o wsparcie finansowe na zakupu samochodu służbowego dla 
Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz jednostek podległych. Pismo stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Wójt Jan Nowak dodał, że w dniu 26.04.2021r. miała miejsce wideokonferencja w 
sprawie lokalnego partnerstwa ds. wody.  
 
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. 

 
Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Tomasz Tyrakowski poprosiło o ponowne zgłoszenie do Zarządu Dróg 
Powiatowych kwestii związanej z wyprostowaniem znaków w ciągu drogi powiatowej 
relacji Milejów – Tokary.  
 
Radny Sylwester Kasprzak poprosił o dokładne rozbicie kwot w ramach przetargu na 
drogi. Prosił o wskazanie ile dokładnie będzie wynosił remont drogi w Marianowie, 
krótki odcinek drogi w Kawęczynie oraz zjazd w Kawęczynie.  Ponadto zapytał, czy 
jest znany termin przełożenia linii energetycznej w Kawęczynie, ponieważ obawia się, 
że chodnik zostanie położony, a miesiąc później energetyka rozpocznie prace 
związane z przełożeniem linii w tym samym miejscu.  
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Radny Paweł Urbanek zapytał, czy Gmina Kawęczyn rozważa złożenie wniosku z 
zapytaniem o przyczyny braku nieotrzymania dofinansowania w ramach Rządowego 
Programu Inwestycji Lokalnych. Ponadto zapytał o powody nieprzystąpienia  do 
projektu dotyczącego kastracji psów i kotów do którego przystąpiły wszystkie gminy 
oprócz naszej. Poinformował, że w ramach programu dofinansowana jest w jakimś 
procencie kastracja psów i kotów. Zaznaczył, że problem zaczyna się nawarstwiać na 
terenie jego sołectwa.  
Radny zapytał o możliwość otrzymanie informacji o liczbie osób korzystających z 
aplikacji eKurenda. Podkreślił, że mała ilość informacji wysyłanych przez aplikację 
może zniechęcać do korzystania z niej. 
 
Radny Andrzej Jaworski zapytał ile osób może skorzystać z dofinansowania budowy 
instalacji fotowoltaicznych.  
 
Radny Paweł Urbanek  zapytał, czy jest możliwość otrzymania informacji o 
podejmowanych działaniach w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Zasugerował, że 
osoba odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości mogłaby się pojawiać raz na jakiś 
czas na posiedzeniach komisji z informacją o krokach podejmowanych w tym 
kierunku. Nawiązał do ostatniego webinarium dotyczącego przedsiębiorczości. Radny 
powiedział, że jego zdaniem nie cieszyło się ono dużym zainteresowaniem.  
 
Radny Grzegorz Dzikowski odniósł się do Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. 
Powiedział, że niepokojący jest fakt, iż inne gminy otrzymują duże środki finansowe 
na realizowane inwestycje. Zasugerował, że może składamy wnioski na  niewłaściwe 
zadania. Zaznaczył, że społeczeństwo dziwi się, że mając posła ze swojego terenu nie 
potrafimy tego wykorzystać.  
 
Radny Ryszard Jaśkiewicz zapytał o program dotyczący utylizacji azbestu. Dopytywał, 
czy jest jakaś szansa na realizacje programu w tym roku.  
 
Wójt Gminy odnosząc się do pierwszego zapytania dotyczącego kwestii 
powyginanych znaków powiedział, że w zeszłym tygodniu gości u niego Kierownik 
Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformował, że sugerował mu aby raz na jakiś czas 
ktoś z ZDP dokonywał objazdu dróg powiatowych biorąc pod uwagę ubytki w 
nawierzchni, zakrzaczenia, czy też znaki. Wójt Gminy przedstawiła wartości 
poszczególnych inwestycji drogowych: remontu nawierzchni w Marianowie - 
134.000,00, budowa chodnika - 35.654,00 zł, budowa krótkiego odcinka drogi w 
Kawęczynie - 78.000,00 zł, budowa zjazdu, włączenia drogi gminnej do drogi 
powiatowej - 25.900,00 Ponadto powiedział, że nie zna terminu realizacji inwestycji 
polegającej na modernizacji linii energetycznej w Kawęczynie. Zaznaczył, że postara 
się pozyskać tą informację w najbliższym czasie. Wójt Gminy odnosząc się do 
zapytań radnego Pawła Urbanka odpowiedział, że próbowaliśmy uzyskać informacje 
o przyczynach nieotrzymania dofinansowania. Poinformowała, że dopytywaliśmy tam 
gdzie był składany wniosek, ale pracownicy Urzędu odsyłają do Kancelarii Premiera. 
Wójt Gminy powiedział, że jesteśmy w 50 % gmin, które nie otrzymały ani razu 
pomocy. Zauważył, że nie jesteśmy zatem jedyni. Nawiązując do zadania na jakie 
były składane wnioski Wójt Gminy odpowiedział, że są to sztandarowe i ważne 
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inwestycje tj. ochrona środowiska, tereny inwestycyjne. Podkreślił, że 
wnioskowaliśmy o dofinansowanie takich inwestycji jak budowa drogi w Żdżarach, 
utworzenie Domu Seniora, czy też budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Nadmienił, że przekrój zadań jest z czterech różnych dziedzin. Wójt Jan Nowak 
zaznaczył, że czytelność projekt jest bardzo słaba. Podkreślił, że wnioski zostały 
rzetelnie przygotowane, ale łatwiej byłoby nam wysunąć jakieś wnioski, gdybyśmy 
znali powody ich odrzucenia. Wójt Gminy dodał, że w województwie jest też kilka 
samorządów, które otrzymały dwukrotnie dofinansowanie. Wójt Gminy powiedział, że 
nie weszliśmy w projekt dotyczący kastracji psów i kotów, ponieważ przypuszcza, że 
wiązałoby się to z chipowaniem zwierząt. Dodał, że możemy podjąć próbne działania 
w tym kierunku, aby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Wójt J. Nowak powiedział, że 
przedmiotowym tematem zajmiemy się na komisjach. Wójt Gminy powiedział, że 
przygotujemy zestawienie dotyczące ilości osób korzystających z eKurendy. Ponadto 
powiedział, że kwestia zainteresowania webinarium na temat przedsiębiorczości 
zostanie omówiona na komisjach. W nawiązaniu do zapytania radnego Andrzeja 
Jaworskiego Wójt Gminy poinformował, że najpierw będzie ogłaszany nabór na 
kolektory słoneczne, a po jego wynikach będzie ogłaszany nabór na instalacje 
fotowoltaiczne. Podsumował, że prawdopodobnie będzie dużo więcej chętnych niż 
miejsc.  
 
Głos zabrała inspektor Agnieszka Sasiak, która poinformowała, że Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na ten rok zaplanował 
nabór wniosków na usuwanie azbestu, który prawdopodobnie będzie ogłoszony w 
pierwszej połowie maja. Podkreśliła, że realizacja usuwania azbestu będzie miała 
miejsce po zakończeniu całej procedury i podpisaniu umowy. Poinformowała, że 
informacja będzie zamieszczona na stronie Urzędu Gminy.  
 
Radny Paweł Urbanek zapytał o planowany przestój odbioru odpadów przez Orli 
Staw. Zapytał, czy w tym roku jesteśmy pod tym kątem zabezpieczeni, czy 
poniesiemy z tego tytułu jakieś dodatkowe koszty.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że przerwa jest planowana od połowy października do 
połowy grudnia, czyli dwa miesiące, ale teraz mamy inną umowę, która w tym 
zakresie nas odpowiednio zabezpiecza.  
 
Radny Paweł Urbanek zapytał, czy odbiór popiołu w okresie letni będzie realizowany.  
 
Wójt Jan Nowak odpowiedział, że popiół będzie odbierany w lipcu.  
 
Radny Paweł Urbanek zapytał, czy jest możliwość, aby odwieść ten popiół samemu 
do PSZOK-u.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że tak.  
 
Radny Grzegorz Dzikowski odnosząc się do Rządowego Programu Inwestycji 
Lokalnych powiedział, że może warto byłoby przedstawić nasze potrzeby 
inwestycyjne pod kontem uzyskania dodatkowych środków finansowych posłowi z 
naszego terenu.  



14 

 

 
Wójt Gminy powiedział, że starając się o środki dodatkowe należy złożyć właściwie 
przygotowany wniosek, który jest oceniany przez instytucję finansującą. Dodał, że 
wszystko wynika z procedur dotyczących naboru wniosków.  Powiedział, że nie 
rozumie tego, jak połowa samorządów może nie potrafić napisać prawidłowego 
wniosku, który zostałby pozytywnie rozpatrzony.  

Ad.10. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

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