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Protokół Nr XXXIX/2021 z XXXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 28 września 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 13:30 do 14:37. 
 
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,  
- Karolina Gil – podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej.  
 
Porządek obrad: 

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

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 

b) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2028; 

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

 

Ad. 1.Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Otwarcia XXXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze 
udział 12-u radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia 
obrad Rady Gminy Kawęczyn i można rozpocząć prawomocne obrady.  

Ad. 2.Uchwalenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, a następnie zapytał, czy 
ktoś z radnych wnosi o zmiany w porządku obrad.  
 
Nikt nie wniósł zmian. 
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem porządku 
obrad. 
 
Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad. 
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Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej 
Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (3) 
Krystyna Brzychcy, Beata Goślińska, Karol Rygas 
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

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

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co 
do protokołu z XXXVIII 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 Rady Gminy przeprowadził głosowanie jawne imienne nad 
przyjęciem protokołu. 
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej 
Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (3) 
Krystyna Brzychcy, Beata Goślińska, Karol Rygas 
 
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 

 
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 

Ad. 5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

Ad. 5a) 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 
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Skarbnik Gminy E. Balcerzak powiedziała, że Minister Finansów zwiększa kwotę 
subwencji oświatowej o wartość 13.300.00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na 
zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz 
zajęć z języka mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka 
regionalnego. 
Następna zmiana dotyczy pisma Wojewody Wielkopolskiego, który zmienia dotację 
przeznaczoną dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po pierwsze zmniejsza 
dotację o kwotę 2.955, 52 zł w ramach zakresu realizowanych zadań na wniosek 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększa dotację o kwotę 7.720,00 z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.  
Skarbnik Gminy powiedziała, że następna zmiana to zwiększenie dotacji o kwotę 
7.200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów. 
Kolejne zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie 
zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole 
i w domu".  
Kolejnym pismem Wojewoda Wielkopolski zmniejsza dotację o kwotę 266,00 zł  na 
zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a jest to opłacanie 
ubezpieczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia. 
Ponadto Skarbnik Gminy powiedziała, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kowalach Pańskich wnioskowała o dofinansowanie zadania wymiany kotła na kocioł 
na paliwo gazowe w wysokości 25.000,00 zł. W ramach budżetu zadanie zostanie 
dofinansowane w kwocie 20.000,00 zł. Dodała, że są to środki z wcześniej 
zaplanowanych inwestycji i oszczędności na tych inwestycjach. 
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do 
przedstawionych zmian. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag ani zapytań.  
 
Następnie Skarbnik E. Balcerzak poinformowała, że w ostatnim czasie odbywały się 
zebrania we wszystkich sołectwach i większa część sołectw dokonała zmian w 
ramach środków funduszu sołeckiego jeszcze na ten rok. W dalszej części 
przedstawiła, jak wyglądają poszczególne zmiany: 

1) Sołectwo Leśnictwo dokonuje zmiany w ramach zadania bieżącego utrzymania 
dróg, przesuwa środki z pracy sprzętu 966,00 zł na zakup materiałów w tej 
samej kwocie; 

2) Sołectwo Skarżyn zwiększa zadanie zakup tablicy informacyjnej o kwotę 
500,00 zł, sołectwo wprowadza nowe zadania: wykonanie szyldu „świetlica 
wiejska” - kwota 900,00 zł, oraz zadanie wyposażenie świetlicy wiejskiej na 
kwotę 12.302,44 zł, środki na wyżej wymienione zadania pochodzą z likwidacji 
takich zadań jak: Wigilia Świętego Jana  - 1.502,00 zł, zawody wędkarskie – 
300,00 zł, inspektor nadzoru przy remoncie świetlicy wiejskiej - 2.500,00 i 
remont świetlicy wiejskiej - 9.400,00 zł.  

3) Sołectwo Chocim - sołectwo zmniejsza zadanie bieżące koszty utrzymania 
altany o kwotę o 1.000,00 zł, sołectwo zwiększa zadanie wykonanie tynków 
zewnętrznych na altanie - 4.000,00 zł, sołectwo zwiększa zadanie zakup i 
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montaż wiaty przystankowej o kwotę 2.123,00 zł, sołectwo rezygnuje z 
zadania zagospodarowanie placu wokół altany - 4.500,00 zł i z zadania 
kultywowanie tradycji sobótkowy - 623,24 zł, sołectwo wprowadza nowe 
zadanie zakup tablicy informacyjnej – 1.500,00 zł. 

4) Sołectwo Dzierzbotki - sołectwo rezygnuje z zadania bieżące utrzymanie dróg 
zakup materiałów - kwota 1.000,00 zł, środki przeznacza na 
zagospodarowanie placu zabaw - zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego 
1.500,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie koszty  utrzymania placów 
rekreacyjnych zakup paliwa o 100,00 zł i rezygnuje z zadania kultywowanie 
tradycji Nocy Świętojańskiej - 400,00 zł.  

5) Sołectwo Żdżary – sołectwo zwiększa zadanie bieżące utrzymanie dróg zakup 
materiałów - 1.400,00 zł, zwiększenie zadania bieżące utrzymanie dróg praca 
sprzętu - 702,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie bieżące utrzymanie placu 
zabaw o kwotę 200,00 zł, zmniejszenie zadania spotkanie kultywujące tradycję 
regionu o 21 gr, zwiększenie zadania utwardzenie placu z przeznaczeniem na 
boisko sportowe i cele rekreacyjne o 1.609,00 zł i zmniejszenie zadania 
doposażenie świetlicy wiejskiej o kwotę 300,00 zł.  

6) Sołectwo Milejów – sołectwo rezygnuje z zadania utrzymanie czystości dróg 
gminnych - 700,00 zł, sołectwo rezygnuje z zadania utrzymanie gotowości 
bojowej usługa - 1.000,00 zł na rzecz utrzymanie gotowości bojowej zakupu 
materiałów - 1.000,00 zł, sołectwo zwiększa zadanie doposażenie świetlicy 
wiejskiej o kwotę 900,00 zł i zmniejsza zadanie zakup tabliczki informacyjnej z 
napisem „świetlica wiejska” o kwotę o 205 zł. 

7) Sołectwo Będziechów – sołectwo rezygnuje z zadania kultywowania tradycji 
Nocy Świętojańskiej - 1.617,00 zł, rezygnacja z kultywowania tradycji Nocy 
Świętojańskiej w ramach ubezpieczenia - 400,00 zł, środki przeznaczone są na 
kultywowanie tradycji poprzez przygotowanie potraw - zakup artykułów na 
przygotowanie posiłku 817,00 zł oraz na to samo zadanie kultywowanie 
tradycji poprzez przygotowanie potraw w ramach ubezpieczenia - 200,00 zł , 
sołectwo przeznacza środki na zadanie wycinka krzaków w pasie drogi 
gminnej usługa - 1.000,00 zł.  

8) Sołectwo Głuchów - sołectwo zmniejsza zadanie bieżące utrzymanie dróg 
zakup materiałów o kwotę 3.179,00 zł, środki te w całości przeznaczana na 
bieżące utrzymanie dróg zakup usług praca sprzętu, sołectwo rezygnuje z 
zadania kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej - 1.500,00 zł oraz z zdania 
kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej - animator zabaw - 500,00 zł i  z 
zdania kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej - wynajem urządzeń 
rekreacyjnych - 1.000,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie zagospodarowanie 
placu rekreacyjno- sportowego - zakup elementów o 1.270,00 zł, sołectwo w 
tym samym zadaniu zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego - 
nadzór inwestorski dokonuje zmniejszenia o kwotę  2.000,00 zł do kwoty 
1.000,00, sołectwo zmniejsza zadanie zagospodarowanie placu rekreacyjno-
sportowego - dokumentacja o 200,00 zł i środki przeznacza na zakupy lampy 
solarnej wraz z masztem do oświetlenia placu rekreacyjno – sportowego - 
3.500,00 zł, sołectwo wprowadza nowe zadanie zakup opryskiwacza 
plecakowego - 473,00 zł i zadanie utrzymanie gotowości bojowej - 2.500,00 
zł.  
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9) Sołectwo Marianów-Kolonia - sołectwo zwiększa zadanie bieżące utrzymanie 
dróg zakup materiałów - 1.000,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie zakup 
paliwa, oleju, żyłki do kosy spalinowej o 200,00 zł, sołectwo rezygnuje z 
zadania organizacja festynu "Wakacje z funduszem" - 800,00 zł oraz w 
ramach tego samego zadania zakup materiałów do przygotowania posiłku 
regeneracyjnego - 500,00 zł i zakup nagród 300,00 zł, tutaj jest całkowita 
rezygnacja z zadania, a środki zostają przeznaczone na zagospodarowanie 
działki sołeckiej - 200,00 zł i opracowanie strategii sołeckiej - 600,00 zł. 

10) Sołectwo Kawęczyn - sołectwo rezygnuje z konkursu na przygotowanie potraw 
tradycyjnych - 1.200,00 zł oraz w ramach tego samego zadania - wynajem 
urządzeń - 600,00 zł, sołectwo rezygnuje również z zadania zakup nagród i 
innych artykułów również w zadaniu przygotowywanie potraw tradycyjnych - 
1.000,00 zł, jest to całkowita rezygnacja z zadania, sołectwo zmniejsza 
zadanie doposażenie placu sportowego zakup szachownicy o 805,00 zł i środki 
w całości przeznacza na utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn - 
3.605,00 zł.  

11) Sołectwo Dziewiątka – sołectwo zmniejsza zadanie bieżącego utrzymania dróg 
zakup materiałów o kwotę 2.859,00 zł oraz zmniejsza zadanie bieżącego 
utrzymania dróg praca sprzętu o kwotę 1.663,00, sołectwo zmniejsza zadanie 
zakup grilla o kwotę 101,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie zakup stołów o 
177,00 zł oraz zmniejsza zadanie zakupy na wykonanie wieńca dożynkowego 
o kwotę 192,00 zł, sołectwo likwiduje zadanie Dzień Sportu zakupy materiałów 
- 300,00 zł i zadanie wynajem animatorów sportu w ramach Dnia Sportu - 
600,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie zakup nagłośnienia o kwotę 51,00 zł, 
sołectwo rezygnuje z zadania oczyszczania rowów odwadniających w ramach 
usługi - 3.800,00 zł i środki przeznaczane na zadania, które wcześniej nie były 
planowane takie jak: wykonanie zjazdu na działkę sołecką - 6.652,00, zakup 
krzeseł - 1.428,00 zł, rekultywacja działki sołeckiej - 1.300,00 zł i rekultywacja 
działki sołeckiej zakup trawy - 363,00 zł.  

12) Sołectwo Marcjanów - sołectwo przeznacza środki na bieżące utrzymanie dróg 
zakup materiałów - 1.500,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg praca sprzętu - 
157,00, sołectwo dokonuje zmian w ramach zadania zawody sportowe zakup 
materiałów do przygotowania posiłków o kwotę 100,00 zł, sołectwo zmniejsza 
zadanie budowa altany rekreacyjnej zakup materiałów  o kwotę 1.000,00 zł 
oraz zadanie zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie o kwotę 
3.657,00 zł, a środki przeznacza na zakup dwóch grilli, wcześniej był 
planowany 1, teraz sołectwo zdecydowało się na zakup dwóch i zwiększenie o 
100,00 zł oraz na nowe zadanie, które sołectwo wprowadza do realizacji tj. 
odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - 3.000,00 zł. 

13) Sołectwo Młodzianów - sołectwo zmniejsza zadanie bieżące utrzymanie dróg 
praca sprzętu o kwotę 477,00 zł, sołectwo dokonuje zmian w ramach zadania 
utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia, woda - zmniejszenie o 500,00 zł, 
sołectwo zmniejsza zadanie zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej o 
1.000,00 zł, sołectwo rezygnuje z zadania wykaszanie rowów oraz z zadania 
zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej utworzenie zakątka 
rekreacyjnego, sołectwo zmniejsza zadanie kultywowanie tradycji regionu 
poprzez prezentację tradycyjny potraw o 400,00 zł i środki sołectwo 
przeznacza na zadania, które nie były wcześniej planowane takie jak: usługa 
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czyszczenia kominu w świetlicy wiejskiej - 100,00 zł, zakup kosiarki spalinowej 
- 449,00, aktualizacja strategii - 600,00 zł i wytyczenie drogi gminnej - 
2.300,00.  

14) Sołectwo Nowy Świat – sołectwo zwiększa zadanie bieżącego utrzymania dróg 
o kwotę 1.656,00 zł, sołectwo zmniejsza zadanie bieżące utrzymanie dróg 
praca sprzętu o kwotę 1.577,00 zł, sołectwo rezygnuje z zadania wycinka 
krzewów - 2.079,00 zł, sołectwo pozostałe środki przeznacza na nowe zadanie 
utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn - 2.000,00 zł.  

15) Sołectwo Kowale Pańskie - sołectwo decyduje się na zmiany takie jak: zakup 
materiałów w ramach bieżącego utrzymania dróg – zwiększenie o 2.981,00 zł, 
zmniejszenie zadania bieżącego utrzymania dróg w ramach usług o kwotę 
678,00 zł, zmniejszenie zadania odtworzenie przebiegu granic drogi gruntowej 
w obrębie sołectwa Kowale Pańskie o 1.100,00 zł, likwidacja zadania rajd 
rowerowy szlakami gminy wynajem urządzeń 1.000,00 zł, sołectwo zwiększa 
zadanie doposażenie szkoły w Kowalach Pańskich o kwotę  1.100,00, sołectwo 
rezygnuje z zadania Dzień Dziecka gry i zabawy zakup upominków - 300,00 zł, 
sołectwo przeznacza środki na utrzymanie gotowości bojowej OSP Kowale 
Pańskie - 1.000,00 zł oraz zrezygnuje z zadania zakup rolet do altany w 
Kowalach Pańskich - Kolonia - 2.000,00 zł. 

 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do 
przedstawionych zmian. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag ani zapytań.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021;  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej 
Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (3) 
Krystyna Brzychcy, Beata Goślińska, Karol Rygas 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIX/266/2021 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej gminy na rok 2021. 
 
Ad. 5 b) 
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zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-
2028; 
 
Skarbnik Edyta Balcerzak powiedziała, że pierwsza zmiana związana jest z nowym 

okresem realizacji umowy na zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. Dodała, że jesteśmy na przeddzień ogłoszenia przetargu na nowy 

okres odbioru odpadów komunalnych. Skarbnik Gminy poinformowała, że jesteśmy 

zobowiązani przed ogłoszeniem postępowania przetargowego zabezpieczyć 

oszacowaną kwotę na zadanie, które będzie literalnie wybrzmiewało w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej jako odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Kolejna zmiana wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy to korekta 

kwoty zadania odbioru i utylizacji azbestu. Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że 

wcześniej zostały zabezpieczone środki na realizację programu w 2022 w wysokości 

252.500,00 zł, ale Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, który realizuje zadanie 

szacuje, iż kwota zadania będzie wyższa i wyniesie 354.000,00 zł. Zaznaczyła, że 

środki pochodzą z dotacji przeznaczonej właśnie na ten cel.  

 

Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania. 
 
Nikt z radnych nie miał uwag ani zapytań.  
 
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. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-
2028;  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej 
Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (3) 
Krystyna Brzychcy, Beata Goślińska, Karol Rygas  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXIX/267/2021 w sprawie zmiany 
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-
2028. 

Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
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Ponadto Wójt Gminy dodał, że do dnia dzisiejszego istnieje możliwość zgłoszenia 
udziału w konsultacja programu Kolej Plus, które odbędą się w formie on-line dnia 
30.09.2021r. o godz. 16:30. 
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7. 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. 8. Zapytania i wolne wnioski. 

Radny R. Jaśkiewicz zapytał o to dlaczego droga w Żdżarach nie została 
zaprojektowana do końca sołectwa, czyli o ok. 200 metrów więcej. 
 
Wójt Gminy J. Nowak odpowiedział, że w oświadczeniu Rady Gminy zawierającym 
stanowisko w sprawie kolejności dróg do budowy przy przedmiotowej drodze została 
podana długość 850 metrów i zgodnie z tym oświadczeniem w budżecie została 
zabezpieczona kwota na wykonanie takiego odcinka. Dodał, że w ramach 
oszczędności, które udało się wygospodarować grunty pod budowę przedmiotowej 
drogi zostały wykupione na dłuższym odcinku, czyli do końca sołectwa.  
 
Radny R. Jaśkiewicz zapytał, czy w planach jest budowa pozostałego odcinka.  
 
Głos zabrała podinspektor K. Gil, która powiedziała, że przy aktualnych zleceniach 
wykonania dokumentacji projektowych ten odcinek został uwzględniony.  
 
Radny S. Kasprzak prosił o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku 
konieczność prawidłowego oznakowania skrzyżowania w Kawęczynie w kierunku tzw. 
Zosinowa. Nadmienił, że przedmiotowe skrzyżowanie nie jest oznaczone z żadnej 
strony i prosił o zgłoszenie tej sprawy do zarządcy wskazanej drogi.  
 
Wójt Gminy J. Nowak  powiedział, że wniosek zostanie przekazany do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Turku. 
 
Radny T. Tyrakowski zgłosił złą jakość wody pitnej w miejscowości Milejów. 
Powiedziała, że takie zgłoszenia przyjmuje od mieszkańców wsi oraz on sam 
zauważył, że jakość wody jest nie najlepsza.  
 
Wójt Gminy J. Nowak powiedział, że temat ten był poruszany na zebraniu sołeckim w 
sołectwie Milejów w dniu 08.09.2021r., gdzie poinformował mieszkańców, iż 
otrzymaliśmy pismo, że sanepid wyrywkowo sprawdza jakość wody na terenie naszej 
gminy i wyniki są w normie.  
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Radny T. Tyrakowski powiedział, że nie wiadomo jak oni robią te badania i prosił o 
zajęcie się tą sprawą.  
 
Wójt Gminy J. Nowak powiedział, że sprawa jakości wody zostanie zgłoszona do 
Zakładu Usług Wodnych w Koninie najpóźniej w czwartek. Wyraził nadzieję, że na 
najbliższych komisjach będzie mógł przekazać radnym odpowiedź w przedmiotowej 
sprawie.  
 
Radny A. Jaworski zgłosił potrzebę wymiany starych lamp w miejscowości Kowale 
Pańskie – Kolonia na Osinach. Dodał, że są to stare lampy z kloszami i poprosił, żeby 
zastąpić je sodowymi, jeśli będą wymieniane gdzieś na terenie gminy lampy na 
ledowe.  
 
Wójt Gminy powiedział, że te lampy nie powinny tam wisieć i że zajmie się tą 
sprawą.  
 
Radny P. Urbanek zawnioskował o właściwe oznakowanie miejscowości Dzierzbotki 
wzdłuż drogi Kawęczyn – Dzierzbotki. Radny powiedział, że od czasu przebudowy 
drogi nie została ona oznaczona, a przebiega przez trzy miejscowości Kawęczyn, 
Ciemień i Dzierzbotki. Prosił równie, aby w Kawęczynie na znaku przy OSP umieścić 
tabliczkę z informacją, że miejscowości Dzierzbotki zacznie się za np. 1 km. Prosiło o 
obliczenie i wskazanie właściwiej odległości.  
 
Radny A. Jaworski zgłosił brak tabliczek kierunkowych do niektórych posesji w 
miejscowości Kowale Pańskie – Kolonia.    
 
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to temat, który wymaga przeanalizowania. 
Zaznaczył, że wspólnie z pracownikami urzędu zajmie się tym tematem.  
 
Więcej zapytań ani wniosków nie było.  

 
Ad. 9. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

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