
Protokół Nr XXII/2020 

z XXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 20 lipca 2020 roku 

w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 09:30 do 11:08 
 

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, 

- Ewelina Buda – Inspektor ds.  

- Agnieszka Sasiak – Inspektor ds. ochrony środowiska 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028; 

c) wyrażenia zgody na przejęcie umową użyczenia części nieruchomości 

oznaczonej numerem geodezyjnym 125 położonej w obrębie ewidencyjnym: 

0012 Marcinów; 

d) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Milejów na lata 2020-2025 

przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów; 

e) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dzierzbotki na lata 2020-2025 

przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Dzierzbotki; 

f) zgłoszenia sołectwa Dzierzbotki do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013 - 2020”. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Otwarcia XXII 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 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił projekt porządku obrad a następnie 

zapytał, czy są jakieś propozycje i uwagi co do porządku obrad.  

Uwag i propozycji nie było.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad. 

 
Głosowano w sprawie: 

Uchwalenie porządku obrad.  

 
Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 
Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek 

 

Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 

protokołu z XXI 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. 

 
Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 
Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 



Kwinciak , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 

Urbanek 

 

Protokół z XXI 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 2020 

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej. Powiedziała, że 

pierwsza z nich dotyczy umowy, którą Gmina Kawęczyn podpisała w dniu 10 lipca z 

Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka 

Krzysztofa Grabowskiego. Umowa ta dotyczy III etapu budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Kawęczyn. We wniosku złożonym o dofinansowanie jest to 45 

instalacji; kwota dofinansowania to 700.218,00 zł. Druga zmiana dotyczy umowy podpisanej 

w dniu 14 lipca pomiędzy Gminą Kawęczyn a Samorządem Województwa Wielkopolskiego 

na dofinansowanie zadania pn: „Budowa budynku szatniowo - magazynowo - sanitarnego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku sportowym w Kawęczynie” w ramach 

programu Szatnia na medal. Kwota pomocowa dofinansowania to kwota 100.000,00 zł. 

Trzecia zmiana dotyczy zmiany w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego. 

W Sołectwie Milejów odbyło się zebranie, na którym podjęto uchwałę o zmianie 

przeznaczenia środków – sołectwo planuje zwiększyć zadanie bieżącego utrzymania dróg w 

zakresie zakupu materiałów o 1 000,00 zł do kwoty 7 643,00 zł, zmniejszyć zadanie montaż 

oświetlenia ulicznego, zwiększyć zadanie doposażenie świetlicy wiejskiej zakup i montaż 

kurtyny powietrza, zrezygnować z realizacji zadania Spartakiada w ramach zarówno zakupu 

materiałów jak i zakupu usług pozostałych. 

 

Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Następnie zapytał co 

sołectwa mają dalej robić jeśli chodzi o fundusze sołeckie. Przypomniał, że była mowa o tym, 

żeby wstrzymać realizację zadań i wydatków, tymczasem pojawiają się zmiany. Pytał, czy 

realizować wydatki czy nie.  

 

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli chodzi o Sołectwo Milejów dokonano zmiany 

bieżącego utrzymania dróg nie realizując zadania Spartakiady, która się w tym roku już nie 

odbędzie. Dodała, że bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego cały czas jest 

realizowane. 

 

Przewodniczący pytał, czy jeżeli sołectwa mają już znaczne środki zarezerwowane na 

utrzymanie dróg, czy pozostałe środki zaplanowane na różnego rodzaju zakupy będą mogły 

być wydatkowane. 

 

Wójt Gminy Jan Nowak powiedział, że do końca nie ma jeszcze przygotowanego 

podsumowania pierwszego półrocza, ale gdy ono będzie gotowe, zaproponuje termin 

spotkania z sołtysami, aby ten temat omówić. Wyjaśnił, że trzeba spojrzeć na budżet w 



różnych podziałkach. Powiedział, że nie chodzi o to, aby funduszu sołeckiego nie realizować 

w ogóle, ale też z drugiej strony z budżetu gminy trudno by było dołożyć środki do bieżącego 

utrzymania dróg, bo dochody są mniejsze niż być powinny według planu. Dodał, że takowe 

spotkanie jest planowane, ale wówczas, gdy będzie podsumowane wykonanie budżetu za 

pierwsze półrocze. Kontynuował, że już wcześniej na posiedzeniu Komisji Rady podkreślał, 

że odpowiedzialność za wszystkie uroczystości, spotkania, które byłyby organizowane w 

sołectwach ponieśliby sołtys i rada sołecka. Mówił, że prawdopodobnie nie odbędzie się też 

spartakiada dla sołectw, która organizowana była w ubiegłym roku we wrześniu. Powtórzył, 

że na dołożenie środków na utrzymanie dróg z innych dochodów nie ma możliwości w tym 

roku. Informował też, że z uwagi na epidemię w tym roku nie były wypłacone pracownikom  

Urzędu Gminy środki z funduszu nagród  (tzw. 3 % od zarobków rocznych, które były co 

roku wypłacane w maju). Wskazał, że środki, jakie są w budżecie po stronie wydatkowej są 

policzone wręcz do złotówki i każde zmniejszenie dochodów rodzi problem pozyskania 

brakujących środków. 

Uzupełnił, że nie mogą zostać ograniczone wydatki z funduszu sołeckiego, gdzie są 

zarezerwowane środki na projekty zewnętrzne. 

 

Więcej 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. 

 

Głosowano w sprawie: 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020;.  
 
Głosowano 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 XXII/166/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy na rok 2020. 

 

Ad. 5b)  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028 

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2020 – 2028. Wyjaśniła, że zadanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest 

zadaniem wieloletnim, którego finał realizacji zaplanowany jest na rok 2021 i w związku z 

podpisaną umową na dofinansowanie Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna tu też ulec 



zmianie. Dodała, że po pierwszym półroczu dokonało się dużo zmian zarówno w ramach 

dochodów jak i wydatków w budżecie gminy, a dokument WPF powinien być spójny w 

ramach dochodów i wydatków zarówno bieżących jak  i majątkowych, więc wielkości te będą 

dostosowane do tych, jakie prezentuje uchwała budżetowa. 

 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 

– 2028. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028;.  

 
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 XXII/167/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028. 

 

Ad. 5c)  

wyrażenia zgody na przejęcie umową użyczenia części nieruchomości oznaczonej 
numerem geodezyjnym 125 położonej w obrębie ewidencyjnym: 0012 Marcinów 

 

Wójt Gminy J. Nowak wyjaśnił, że zgodnie z zapisami w projekcie uchwały chodzi o 1 m2 w 

celu ustawienia witacza na pograniczu Gminy Dobra i Gminy Kawęczyn w miejscowości 

Marcinów. Dodał, że na tę chwilę witacz jest ustawiony w pasie drogi powiatowej, na co były 

zgody zarządcy drogi; na prośbę jednego z mieszkańców Marcinowa, który bezpośrednio 

mieszka w sąsiedztwie witacza, jego posesja jest najbliżej witacza, który nieco utrudnia, tj. 

ogranicza widoczność wyjazdu z posesji od strony Dobrej, dlatego zostanie on zlokalizowany 

o kilka metrów dalej, żeby kolizji związanej przede wszystkim z bezpieczeństwem nie było. 

Dopowiedział, że tu Gmina będzie korzystać z uprzejmości i zgody Przewodniczącego Rady 

Gminy, który jako właściciel nieruchomości wyraził zgodę na użyczenie nieruchomości. 

 

Przewodniczący P. Gebler dodał, że użyczenie będzie się odbywać na tych samych zasadach 

co wcześniej użyczona działka pod boisko, czyli całkowicie bezpłatnie. Tym samym 

zdementował pogłoski dotyczące jego rzekomych zysków wynikających z użyczenia. 

 

Wójt Gminy dodał, że podobnego przemieszczenia trzeba jeszcze dokonać w sołectwie 

Żdżary przy drodze wojewódzkiej, z tym, że tam witacz nie został jeszcze ustawiony, ale o 



kilka metrów zmieni się planowana lokalizacja, z uwagi na rosnącą w pasie drogi kępę drzew, 

które są dość duże, następowało by tzw. zasłanianie widoczności tegoż witacza. Witacz 

należy postawić dalej – o ok. 7 do 8 m od granicy z Gminą Lisków, w kierunku sołectwa 

Żdżary, aby był czytelny, nie przeszkadzał we wjeździe na posesje. Wójt dodał, że nie ma tu 

problemu z gruntem tylko z lokalizacją w tym samym pasie, na jakim dotychczas lokalizacja 

była planowana. 

 

Wiceprzewodniczący Grzegorz Dzikowski pytał, czy jest możliwość postawienia witacza 

również w Będziechowie od strony Madalina. 

 

Wójt Gminy powiedział, że jest tu mowa o drodze gminnej i jest to jedyny brakujący witacz, 

który będzie usytuowany, tylko w odpowiednim czasie. Wskazał, że do tematu powróci w 

dalszej części obrad. 

 

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 przejęcie umową użyczenia części nieruchomości 

oznaczonej numerem geodezyjnym 125 położonej w obrębie ewidencyjnym: 0012 Marcinów. 

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na przejęcie umową użyczenia części nieruchomości oznaczonej numerem 

geodezyjnym 125 położonej w obrębie ewidencyjnym: 0012 Marcinów;.  

 
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 XXII/168/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

przejęcie umową użyczenia części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 125 

położonej w obrębie ewidencyjnym: 0012 Marcinów. 

 

 

Ad. 5d)  

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Milejów na lata 2020-2025 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów 

 

Przewodniczący P. Gebler przypomniał, że takie strategie przyjmowane są co jakiś czas przez 

Radę Gminy i dotyczą sołectw, które jeszcze nie przyjmowały takich strategii lub 

dokonywały ich aktualizacji. Przewodniczący otworzył dyskusję w omawianym temacie. 

 



Wiceprzewodniczący Sylwester Kasprzak zauważył, że w Strategii jest zawarta mapa Gminy 

Kawęczyn, na której nie ma wskazanego Sołectwa Milejów. Dodał, że na mapie Marianów-

Kolonia jest wskazany w miejscu Marianowa i na odwrót. 

 

Radny Ryszard Jaśkiewicz powiedział, że jest to tylko błąd graficzny. 

 

Prowadzący obrady ogłosił pięciominutową  przerwę w obradach, podczas której na obrady 

została poproszona osoba zajmująca się przygotowaniem projektu uchwały – Pani Ewelina 

Buda. 

 

Pani Ewelina Buda powiedziała, że na potrzeby opracowań takich jak strategie i inne, mapę 

trzeba będzie zaktualizować i uszczegółowić, aby było wskazanych na niej więcej 

miejscowości. 

 

Więcej pytań i uwag nie było. Pani Ewelina Buda opuściła salę obrad. 

Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Milejów na lata 2020-

2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów. 

 
Głosowano w sprawie: 

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Milejów na lata 2020-2025 przedstawionej 

przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów; 

 
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 XXII/169/2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Sołectwa Milejów na lata 2020-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką 

Sołectwa Milejów 

 

Ad. 5e)  

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dzierzbotki na lata 2020-2025 
przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Dzierzbotki 

 

Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był załączony do materiałów, jakie 

radni otrzymali na sesję, otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 

Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dzierzbotki na lata 2020-2025 

przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Dzierzbotki. 



 
Głosowano w sprawie: 

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dzierzbotki na lata 2020-2025 przedstawionej 

przez Radę Sołecką Sołectwa Dzierzbotki;.  

 
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 XXII/170/2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Wsi Dzierzbotki na lata 2020-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką 

Sołectwa Dzierzbotki. 

 

Ad. 5f) 

zgłoszenia sołectwa Dzierzbotki do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 
2020” 
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i 
uwag nie było. 

 

Radny Paweł Urbanek powiedział, że większość sołectw przystąpiło do Programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”, tak samo Sołectwo Dzierzbotki chciałoby do tego 

programu przystąpić. Zauważył, że wiąże się to z uzyskaniem pewnych profitów,  których 

będzie można korzystać. 

 

Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Dzierzbotki do Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013 - 2020”. 

 
Głosowano w sprawie: 

zgłoszenia sołectwa Dzierzbotki do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 
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 XXII/171/2020 w sprawie zgłoszenia sołectwa 

Dzierzbotki do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”. 

 

Ad. 6. 

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 

Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

W uzupełnieniu do sprawozdania Wójt  Gminy powiedział, że pracuje już komisja ds. 

szacowania szkód rolniczych związanych z gradobiciem, jakie miało miejsce na terenie 

Gminy Kawęczyn w dniu 26 czerwca. Informował, że przed sesją słyszał rozmowę 

Przewodniczącego Piotra Geblera i Wiceprzewodniczącego Grzegorza Dzikowskiego, że 

zgłaszają się rolnicy, którzy niekoniecznie ponieśli szkody. Mówił, że grad był w kilku 

wioskach może pięciu na terenie gminy, ale nikomu nie można odebrać możliwości 

zgłoszenia, gdyż jedno czy dwa pola w danej miejscowości mogły też być usytuowane głębiej 

i grad mógł wyrządzić tu szkody, jak np. w rejonie rzeki Teleszyny w Głuchowie. 

Kontynuował, że są też rolnicy, którzy zaznaczyli, że ponieśli straty na poziomie 80 % a 

nawet i 100%. Zdaniem Wójta przy szkodzie na poziomie 70% pole nadaje się do zaorania.  

 

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 

Wójt Gminy przekazał komunikat 

 dotyczący tegorocznych dożynek parafialno-gminnych. Mówił, że odbyło się spotkanie z 

proboszczami parafii ale też spotkania z sołtysami z tychże parafii. Mówił, że na Jego pismo, 

kierowane do Starosty Tureckiego dotyczące zmiany terminu dożynek powiatowo-gminno-

parafialnych z roku bieżącego na rok 2021, została udzielona odpowiedź. Starosta Turecki 

wyraził zgodę na organizację tej uroczystości w przyszłym roku. Tegoroczne dożynki będą 

zorganizowane w okrojonym zakresie. Msze dziękczynne odbędą się: w dniu 16.08.2020 r. o 

godzinie 11:30 w Kowalach Pańskich, w dniu 23.08.2020 r., godzina do uzgodnienia, w 

Tokarach oraz w dniu 30.08.2020 r. o godzinie 12:00 w Głuchowie. Msza święta w bardziej 

uroczystej formie z modlitwą za zbiory, z darami ołtarza, lecz bez okolicznościowych 

wystąpień; z końcem mszy uroczystość dożynkowa też będzie się kończyła. Na poszczególne 



msze proszeni są wszyscy mieszkańcy gminy, gdyż granice parafii nie pokrywają się z 

granicami Gminy. 

Radny Łukasz Mila pytał 

 u kogo można zaczerpnąć informacji dotyczących organizacji dożynek. 

 

Wójt J. Nowak przekazał dalsze informacje o dożynkach 

powiedział, że 16.08.2020 r. zbiórka i formowanie korowodu będzie o godzinie 10:45 przy 

strażnicy OSP w Kowalach Pańskich-Kolonii. Delegacja spośród sołtysów i radnych poniesie 

dary ołtarza, które zostaną zakupione przez księży a sfinansowane przez Gminę. Na 

wszystkich trzech mszach będzie Orkiestra Dęta działająca przy OSP Tokary. Za 

przygotowanie wieńcy dożynkowych sołectwa otrzymają skromną rekompensatę na poziomie 

400 zł. Na każdej z uroczystości powinien być przynajmniej jeden wieniec. Z uroczystości 

będzie krótki film wideo. Starostowie dożynek w Kowalach Pańskich zostali wybrani. Będą 

nimi Państwo Izabela i Filip Pietrzakowie z Dziewiątki. W pozostałych parafiach starostowie 

zostaną wybrani przez proboszczów. 

Radny Ł. Mila odpowiedział, 

że jego pytanie było pod kątem wieńcy dożynkowych. Zauważył, że w tym roku może być 

problem ze spotkaniem się mieszkańców w celu przygotowania wieńca. 

Wójt Gminy odpowiedział,  

że wieńcem jest też garść kłosów udekorowana kwiatami. Mówił, że wszystko mówił z dużą 

ostrożnością, stąd mówił o jednym wieńcu, gdyż chodzi o symbol dożynkowy. 

Głos zabrał radny Andrzej Jaworski, 

który powiedział, że z uwagi na ostatni rok, w którym istnieje możliwość spalania miału w 

piecach, jednostka OSP Kowale Pańskie musi wymienić piec centralnego ogrzewania. W tym 

celu jednostka przystępuje do programu z Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie jest 

dofinansowanie dla jednostek OSP do tego typu działań w kwocie 5 tys. zł. Pytał, czy 

jednostka może liczyć na Gminę w kwestii wsparcia tego zadania. Mówił, że jednostka chce 

przejść na ogrzewanie gazowe. Była zrobiona wstępna wycena butli, gazu, jest na razie trzech 

oferentów, najkorzystniejsza oferta opiewa na ponad 50 tys. zł. Pytał, czy chociaż niedużą 

kwotę jednostka może uzyskać z budżetu gminy. 

Wójt Gminy odpowiedział, 

przyznał, że radny Andrzej Jaworski rozmawiał z nim na ten temat. Informował wówczas, że 

jest to sprawa, która należy przedstawić na piśmie oraz że na te chwilę nie potrafi 

odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości dofinansowania. Wskazał, że należałoby 

przeanalizować budżet dotyczący ochrony przeciwpożarowej, gdyż nie odbyły się pewne 

wydarzenia z tego zakresu, nie było akcji „Posesja”, zawodów strażackich i CTIF i ćwiczeń 

na obiekcie, więc powinien się tu zebrać Prezydium. Dodał, że na te chwilę odmawia, bo nie 

zna wyników finansowych I półrocza, nie wie jak będzie wyglądać sytuacja dotycząca 

podatków płaconych przez przedsiębiorców, którzy uskarżają się, że ponieśli w związku z 

epidemią straty i liczą też na gminę. Stąd wniosek o dofinansowanie powinien być 

przekazany na piśmie z określeniem o jaką wielkość wsparcia chodzi jednostce. 

 



Radny A. Jaworski odpowiedział,  

że nie wie jak wszystko będzie kwotowo wyglądało, ale jednostka 20 tys. zł wzięła już ze 

swojej puli, 30 tys. zł będzie pochodzić z Funduszu Ochrony Środowiska i brakuje kilku 

tysięcy ponad 50 tys. zł. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, 

podkreślał, że we wniosku jednostka powinna podać kwotę z dokładnością do tysiąca. Pytał, 

jak wygląda sprawa co do terminu.  

 

Radny A. Jaworski odpowiedział,  

że do końca lipca jednostka ma czas, aby złożyć wniosek. 

 

Radny P. Urbanek zgłaszał sprawę  

do Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą drogi powiatowej przebiegającej przez Siedliska i 

Leśnictwo. Mówił, że ta droga na terenie Gminy Malanów została naprawiona, dziury zostały 

załatane, na terenie Gminy Kawęczyn ubytki są i cały czas się powiększają. Mówił, że nie wie 

czy było to już zgłoszone, jeśli tak to ponawia zgłoszenie, a jeśli nie - to zgłasza. 

 

Wójt Gminy odpowiedział,  

że wszystkie tego typu sprawy są zgłaszane z dokładnością do trzech dni, tak jest np. z drogą 

Tokary – Milejów. Mówił, że w ostatnich dniach osobiście wyrywkowo przejechał kilkoma 

drogami powiatowymi i w 90% zgadza się z tym, co zgłaszają Państwo radni. Mówił, że gdy 

są też wyjazdy służbowe na teren gminy, prosi pracowników o zwracanie uwagi na tego typu 

sprawy, czy nie ma gdzieś dodatkowych ubytków czy wyrzuconych worków ze śmieciami. 

 

Radna K. Brzychcy mówiła, 

że rozmawiała z Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, który powiedział, że 

ubytki w nawierzchni będą naprawiane po kolei. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, 

że uzyskał  podobną odpowiedź od Kierownika Andrzeja Paruszewskiego. 

 

Radny Tomasz Tyrakowski powiedział,  

że dziury w nawierzchni drogi na odcinku Milejów – Tokary wciąż się powiększają. 

 

Radny P. Urbanek powiedział, 

 że na terenie Gminy Malanów droga jest zrobiona, więc powinna też być naprawiona na 

terenie Gminy Kawęczyn, skoro jest to ta sama droga. 

 



Wójt Gminy powiedział, 

 że prawdopodobnie jeszcze dziś spotka się z Radnym Powiatowym Janem Grucą, więc 

przekaże mu ten komplet próśb. 

Wiceprzewodniczący S. Kasprzak zgłaszał 

 potrzebę naprawy ubytków w drodze powiatowej Kawęczyn – Mikulice, na której prace 

remontowe przeprowadzono wczesną wiosną, ale pojawiły się nowe dziury. Odniósł się też 

do wniosków składanych w związku z gradobiciem w dniu 26 czerwca i pytał, na jaką pomoc 

rolnicy, którzy ponieśli szkody, mogą liczyć, czy będzie to pomoc z województwa czy z 

gminy, czy może w podobnym zakresie, jak były odszkodowania suszowe. 

 

Wójt Gminy powiedział,  

że złożył wniosek o uznanie części Gminy za teren objęty klęską żywiołową. Początkowo 

rolnicy składali oświadczenia, aby ustalić, jaka jest skala zjawiska, o jakiej powierzchni 

mówimy, czy to jest 100, 200 czy więcej hektarów. Na tę chwilę w ubiegłym tygodniu pracę 

rozpoczęła komisja ds. szacowania szkód rolniczych. Dodał, że gdyby chodziło o jakąś inną 

pomoc, np. w formie umorzenia podatku, to trzeba by było tę kwestię przedyskutować na 

posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Dodał, że co do ewentualnej pomocy z Województwa, nie 

ma póki co informacji na ten temat. Komisja szacuje szkody i ta procedura nie jest jeszcze 

zakończona, więc trudno było pytać o formy pomocy, gdy wielkość strat nie została 

ostatecznie ustalona. Mówił, że jeszcze w tym tygodniu postara się zorientować, jak sprawa 

wygląda. 

Wiceprzewodniczący S. Kasprzak pytał 

 ile wpłynęło protokołów. 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski podał informację, 

 że wpłynęło ok. 220 wniosków. Mówił, że są złożone wnioski przez rolników mieszkających 

na terenie, gdzie wystąpiło gradobicie, ale dotyczące również działek, gdzie gradobicia nie 

było. Poza tym jeśli chodzi o uprawy, gdzie rolnik wskazał straty na poziomie 70% wzwyż, 

tych upraw nie ma i musi być zmiana w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 

zmianie zasiewów. Mówił, że jeżeli jest 40 % strat, to uprawa jest a jeżeli 100% to już w tej 

chwili taka uprawa powinna być zlikwidowana. Jeżeli taka uprawa, która rolnik ocenił na 100 

% strat została, Komisja nie może się pod tym podpisać, jeżeli nie będzie zmiany zasiewów 

zgłoszonej do ARiMR. 

Dalej Wiceprzewodniczący G. Dzikowski odniósł się do tematu dróg powiatowych i oceniał 

ich stan jako straszny. Wskazał na odcinek drogi od Malanowa do Skarżyna, na terenie 

Gminy Malanów, gdzie przejazd jest utrudniony. Mówił, że problem tkwi w tym, że samorząd 

naszej Gminy nie skupia się na jednym zadaniu, tj. w pierwszej kolejności na budowie dróg, a 

na kilku, tj. jedna wieś chce chodnik druga drogę, a tymczasem z drogi korzystają wszyscy a 

chodniki nie są uczęszczane, bo porastają je chwasty. Mówił, że radni powinni się określić, co 

tak naprawdę chcą budować. W ocenie wiceprzewodniczącego drogi są najważniejsze i 

powinny być budowane w pierwszej kolejności, bo to jest podstawa a chodniki to już jest 

luksus. 

 



Radny Ryszard Jaśkiewicz powiedział,  

że sporo czasu upłynęło jak była w terenie w sołectwie Żdżary komisja z ochrony środowiska 

dotycząca wycinki drzew, czy w ogóle jest zgoda na wycinkę. 

Radny Sylwester Przyłęcki pytał 

 w temacie przydomowych oczyszczalni ścieków, ile było złożonych wniosków, bo w planie 

jest budowa 45 oczyszczalni i jakie kryteria będą brane pod uwagę, czy kolejność wpływania 

wniosku czy według wiosek. 

Wójt Gminy odpowiedział, 

 że wpłynęło 108 wniosków. 

 

Na obrady została poproszona Pani Agnieszka Sasiak. 

 

Prowadzący obrady ogłosił pięciominutową  przerwę w obradach. 

 

Po przerwie w obradach uczestniczyła Pani Agnieszka Sasiak. 

 

Przewodniczący P. Gebler powtórzył pytanie,  

że jest ponad 100 zgłoszeń jeśli chodzi o oczyszczalnie ścieków i które z nich będą 

realizowane. 

Pani Agnieszka Sasiak odpowiedziała,  

że do trzeciego etapu ze 108 oczyszczalni przydomowych zostało wybranych 4. Weryfikacja 

polegała na tym, że wymagania z PROW były takie, że przydomowe oczyszczalnie powinny 

być zapisane w planach odnowy miejscowości. Zostały wybrane więc te miejscowości, które 

miały ten plan aktualny i w którym te przydomowe oczyszczalnie były wskazane. 

Przewodniczący P. Gebler pytał,  

które to są miejscowości. 

Skarbnik Gminy wymieniła  

te miejscowości: Okręglica, Tokary Drugie, Tokary Pierwsze, Marcinów, Marianów, 

Milejów, Będziechów, Głuchów, Kowale Pańskie-Kolonia. 

Pani A. Sasiak poinformowała, 

 że 45 sztuk wynika też z tego, że była ograniczona pula dofinansowania.  

 

Radny S. Przyłęcki pytał  

o wielkość dopłaty mieszkańca, u którego będzie budowana oczyszczalnia, czy będzie taka 

sama jak w poprzednim etapie. 



 

Wójt Gminy powiedział,  

że umowa na dofinansowanie została podpisana 10.07.2020 r. Termin na wybudowanie jest 

do końca października 2021 roku. Informował, że trzeba będzie zorganizować spotkanie, bo 

czasu jest w sumie niedużo; zostanie tu zastosowana metoda zaprojektuj i wybuduj. Wskazał, 

że tu trzeba sugerować się nie kwotami a procentem. Mówił, że nie wiadomo na ten moment, 

za jaką cenę firma zgodzi się zrobić te 45 sztuk oczyszczalni. Na realizację projektu Gmina 

przewidziała kwotę 1 400 000,00 zł, czyli połowa jest z Urzędu Marszałkowskiego, druga 

połowa od mieszkańców i z budżetu gminy. Poprzednio było to ok. 15%, może to być tym 

razem 20%; powinno to być realnie odniesione do poprzedniego etapu, może być różnica 50 

czy 100 zł, ale nie może być 1 000 zł różnicy. Założenia są takie, że jedna instalacja może 

kosztować ok. 30 tys. zł, gdy w poprzednim etapie były to 22 tys. zł.  

Radny Ł. Mila mówił,  

że były brane pod uwagę te sołectwa, które mają plany odnowy, sołectwo Ciemień ma plan 

opracowany, na pewno jeden z mieszkańców składał wniosek i miał udzieloną informację, że 

główną przyczyną tego, że nie zakwalifikował się do tych 45 instalacji to, że nie był 

opracowany plan. 

Przewodniczący P. Gebler powiedział,  

że w plan musi być wpisana budowa oczyszczalni przydomowych, a być może tego nie było i 

nie został wniosek uwzględniony. 

Pani A. Sasiak potwierdziła, 

 że w planach odnowy miejscowości musiało być wprost wpisane, że dana miejscowość 

planuje budowę przydomowych oczyszczalni, a nie mogło być to ujęte jakoś ogólnie. 

Radny A. Kwinciak wspominał,  

że składał interpelację na jednej z ostatnich sesji odnośnie usytuowania lustra na drugim 

skrzyżowaniu w Głuchowie za światłami, w kierunku Goszczanowa. Mówił, że tam wyjazd z 

drogi podporządkowanej gminnej na drogę powiatową jest bardzo trudny; widoczność na 

drogę powiatową w obu kierunkach jest praktycznie zerowa, ograniczają ją rosnące na 

pobliskich polach płody rolne. Mówił, że w wyniku złożonej interpelacji otrzymał odpowiedź 

z Zarządu Dróg Powiatowych, że decyzja co do tego czy lustro będzie budowane miała 

zapaść na posiedzeniu komisji, pytał czy to posiedzenie się już odbyło, są jakieś informacje w 

tej sprawie, jeśli tak to jakie. 

Wójt Gminy powiedział,  

że teraz decyzja należy do komisji ds. analizy bezpieczeństwa i organizacji ruchu. 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski  

pytał ile razy w roku zbiera się ta komisja. 

 

Wójt Gminy odpowiedział,  

że ok. 4 może 5 razy. 

 



Wiceprzewodniczący mówił, 

 że na zgłaszane przez niego kwestie dotyczące zakazów też nie ma żadnej odpowiedzi. 

 

Wójt Gminy powiedział,  

że zgłaszane przez radnych kwestie do Zarządu Dróg Powiatowych są przekazywane w 

możliwie najszybszym terminie. Dalej odniósł się do pytania radnego Ryszarda Jaśkiewicza 

w temacie drzew w Gozdowie i poprosił panią A. Sasiak o przybliżenie tematu. 

 

Pani A. Sasiak powiedziała,  

że został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Turku. Starostwo przeprowadziło 

oględziny drzew, na których podstawie można dalej procedować. Droga, w obrębie której 

rosną drzewa jest publiczna, więc Starosta przed wydaniem decyzji musi uzyskać opinię 

pozytywną Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Starosta o wydanie 

takiej opinii zwrócił się do RDOŚ, po uprzednim przygotowaniu projektu decyzji, który dla 

Gminy jest pozytywny. Należy więc czekać na decyzję Starosty. 

 

Więcej pytań i wniosków obecni nie wnosili. 

 

Ad. 9.  

Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący Rady 

Gminy Kawęczyn uznał XXII Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i zamknął obrady. 

 

 

                                Protokołowała:                              Przewodniczył: 

                              Iwona Krajewska                                                     Piotr Gebler 
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