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Protokół Nr XXIV/2020 

z XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 10 
września 2020 roku 

w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 09:00 
do 10:37 

 
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, 
- Marta Śniegocka – po. Kierownika Centrum Usług Wspólnych 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za 

I półrocze 2020 roku. 
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 
b) zaliczenia odcinka drogi zlokalizowanej w miejscowości Kawęczyn 

do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu; 
c) wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów 

dziecięcych; 
d) rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona dotyczącej 

utrzymania pasa zieleni przy drodze krajowej 72 trasa Turek – 
Przykona oraz pasów zieleni przydrożnej w okolicznych gminach 
przekazanej uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr XX/152/2020 
z dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak OR.1511.1.2020 z dnia 
31 lipca 2020 roku; 

e) poboru podatków w drodze inkasa. 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
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Ad. 1. 

Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – 
Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i 
stwierdził, że w sesji bierze udział 11-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. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Łukasz Mila , Sylwester 
Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Grzegorz Dzikowski, Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

 
Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma 
uwagi co do protokołu z XXIII 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 XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
 
Wyniki głosowania 
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ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Łukasz Mila , Sylwester 
Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Grzegorz Dzikowski, Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek 
 
Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez 
odczytywania. 

Ad. 4. 

Interpelacje i zapytania radnych 
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 

Ad. 5. 

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I 
półrocze 2020 roku 
Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Kawęczyn za I półrocze 2020 roku, które zostało przedłożone Radzie 
Gminy Kawęczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu 
Zarządzeniem nr 52/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31 sierpnia 2020 
roku.  
Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag. 
 

Ad. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

Ad. 6a)  
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej. 
Powiedziała, że Wojewoda Wielkopolski pismami dokonuje zmian dochodów w 
ramach dotacji. Zwiększa się plan dotacji, które są przeznaczone na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów w ramach systemu oświaty - kwota 12 800,00 zł. Zwiększa się o 
kwotę 452 zł dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek 

na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które z pomocy społecznej korzystają. 
Kolejna zmiana wiąże się z podpisaną umową w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na kwotę 150 000,00 zł, która również zwiększa plan 
dochodów. Dokonuje się też zmian w ramach funduszu sołeckiego w 
sołectwach: 

1) Sołectwo Młodzianów dokonuje przeniesień w zaplanowanych 
wydatkach – zwiększa bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów o 
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kwotę 750,00 zł oraz zakup usług i praca sprzętu; zmniejsza bieżące 
koszty utrzymania świetlicy wiejskiej o kwotę 612,00 zł; zmniejsza 
zadanie zakupu namiotu z 4 200,00 zł do kwoty 3 870,00 zł, o kwotę 
330,00 zł; rezygnuje z realizacji zadania spartakiada sportowa 
zaplanowanego na kwotę 400,00 zł na zakup materiałów oraz w ramach 
tego zadania zakup usług; wprowadza nowe zadanie wykonanie 
zadaszenia przy wejściu do świetlicy wiejskiej na kwotę 1 100,00 zł oraz 
konserwację tego zadaszenia na kwotę 350,00 zł w ramach zakupu 
materiałów. 

2) Sołectwo Marcinów – w ramach bieżącego utrzymania dróg zakup 
materiałów zwiększenie o kwotę 750,00 zł, praca sprzętu zwiększenie o 
kwotę 500,00 zł; rezygnacja z zakupu działki na cele rekreacyjne za 
kwotę 4 000,00 zł; rezygnacja z zakupu kosiarki samojezdnej za kwotę 

8 000,00 zł; sołectwo środki te przeznacza na zakup trzech stojaków na 
rowery za 900 zł, zakup czterech ławek 1 700,00 zł, zakup piłkochwytów 
4 000,00 zł, ogrodzenie boiska tj. zakup materiałów i montaż za 
2 000,00 zł, siłownia zewnętrzna wykonanie dokumentacji 2 000,00 zł i 
zakup akcesoriów sportowych 200,00 zł. 

3) Sołectwo Leśnictwo – dokonuje zmiany w ramach bieżącego utrzymania 
dróg i zakupu materiałów 664,00 zł, praca sprzętu 335,00 zł; sołectwo 
rezygnuje z realizacji zadania zawody sportowe wynajem sprzętu na 
kwotę 500,00 zł, zakup produktów do przygotowania posiłku na kwotę 
1 200,00 zł oraz zakup nagród na kwotę 300,00 zł – całkowita wartość 
tego zadania była planowana na 2 000,00 zł, sołectwo rezygnuje z tego 
zadania a środki przeznacza na zwiększenie kwoty planowanej na zakup 
działki na cele rekreacyjne. 

4) Sołectwo Będziechów – zwiększa zadanie bieżące utrzymanie dróg zakup 
materiałów o 1 950,00 zł; rezygnuje z realizacji zadania kultywowanie 
tradycji nocy świętojańskiej planowanej na kwotę 1 950,00 zł. 

5) Sołectwo Nowy Świat – przeznacza środki na zakup materiałów w 
ramach bieżącego utrzymania dróg 560,00 zł, remont asfaltu 
zmniejszenie zadania o kwotę 560,00 zł; rezygnuje z zadania montaż 
dwóch luster na kwotę 2 000,00 zł; środki te przeznacza na budowę 
oświetlenia ulicznego – dokumentacja i montaż – to zadanie było 
planowane a środki są przeniesione na zwiększenie zadania do kwoty 
7 000,00 zł. 

6) Sołectwo Kowale Pańskie-Kolonia – zwiększa środki na bieżące 
utrzymanie dróg zakup materiałów o  2 878,00 zł, praca sprzętu 
zmniejszenie o 18,00 zł; sołectwo rezygnuje z zadania rajd rowerowy 
zaplanowanego na kwotę 3 000,00 zł; zwiększa środki na 
zagospodarowanie placu rekreacyjnego zakup stołów, ławek o 140,00 
zł. 

7) Sołectwo Marianów – zwiększenie zadania bieżące utrzymanie dróg o 
kwotę 958,00 zł, środki te pochodzą z rezygnacji z zadania rajd 
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rowerowy szlakami gminy, planowanego na tę samą kwotę. 
8) Sołectwo Tokary Pierwsze – zwiększenie środków na bieżące utrzymanie 

dróg o 639,00 zł; rezygnacja z zadania utrzymanie gotowości bojowej 
zakup wyposażenia 1 000,00 zł, ale przeznacza te środki również w 
ramach gotowości bojowej na modernizację placu i wjazdu przy OSP – 
1 000,00 zł; zmniejszenie środków w ramach zakupu materiałów do 
bieżącego utrzymania świetlicy o 639,00 zł; zmniejszenie zadania 
konserwacja altany na boisku sportowym o 267,00 zł; zwiększenie 
bieżących kosztów utrzymania świetlicy o 267,00 zł. 

9) Sołectwo Stanisława – rezygnuje z organizacji spotkania dla 
mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa na kwotę 
1 300,00 zł i środki przeznacza na zakup części ogrodzenia na działce 
sołeckiej za 1 300,00 zł. 

10) Sołectwo Ciemień – rezygnuje z realizacji zadania kultywowanie 
tradycji regionalnych poprzez konkurs na potrawy regionalne i z 
oświetlenia ulicznego na łączna kwotę 3 180,00 zł i środki te przeznacza 
na zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego na budowę altany. 

Skarbnik kontynuowała, że Sołectwo Ciemień otrzymało dotację w kwocie 
30 000,00 zł na zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego. W ramach 
przeprowadzonego już zapytania ofertowego na wykonanie zadania okazało 
się, że środki, które były zabezpieczone w budżecie oraz te, które sołectwo 
zabezpieczyło są niewystarczające – najtańsza oferta jest wyższa o 7 000,00 zł 
od kwoty, która była zadysponowana na ten cel. W wyniku zebrania i 
dokonanych zmian w funduszu sołeckim sołectwo przeznaczyło jeszcze kwotę 
3 180,00 zł, brakująca kwota 4 700,00 zł winna być zabezpieczona jeszcze w 
budżecie w ramach tego zadania, aby wykonać zadanie w terminie do końca 
listopada i nie stracić otrzymanej dotacji.  
Kolejna proponowana zmiana dotyczy Centrum Usług Wspólnych, gdzie 
dokonuje się przesunięć w ramach działów i już zaplanowanych wydatków; 
jednostka nie wnioskuje o zwiększenie planu. 
Następna zmiana dotyczy realizacji zadania modernizacji ogrzewania w 
budynku ośrodka zdrowia w Tokarach Pierwszych, które wymagało pilnego 
remontu. Środki zaplanowane na to zadanie w pełni je zabezpieczyły, ale w 
ramach prowadzonych prac okazało się że naczynie wyrównawcze, które tam 
jest zamontowane wymaga wymiany – należy zaplanowane już wydatki 
zwiększyć o kwotę 13 000,00 zł, żeby remont był pełny. 
 
Wójt Gminy uzupełniając wypowiedź Pani Skarbnik powiedział, że zachodzi 
pilna potrzeba przeniesienia naczynia wyrównawczego, które było 
zainstalowane kilkadziesiąt lat temu (ok. 26 lat), gdy był ostatni remont tej 
instalacji z komina przy kotłowni do wewnątrz. Wyjaśniał, że przy dzisiejszych 
technologiach i bardziej nowoczesnych i ekonomicznie uzasadnionych 
rozwiązaniach należy to zrobić. Przy tej okazji przeróbki wymagać też będzie 
instalacja w kotłowni. Projektant wyszacował koszty na ok. 13 000,00 zł, co 
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pozwoli też na oszczędności w ogrzewaniu. Mówił ponadto, że definitywnie 
zostanie odłączone ogrzewanie mieszkania znajdującego się w budynku 
zlokalizowanym na tym samym podwórku co budynek ośrodka zdrowia. Wójt 
mówił, że budynek sąsiadujący z ośrodkiem nie jest w najlepszym stanie 
technicznym, stąd takie rozwiązanie. 
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  
 
Radny Andrzej Jaworski, który w sołectwie Kowale Pańskie-Kolonia pełni 
funkcję sołtysa powiedział, że fundusz sołecki na 2020 rok w sołectwie Kowale 
Pańskie-Kolonia przedstawia się nieco inaczej, niż omawiała to Pani Skarbnik. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podała tylko te zadania i wartości, jakie sołectwo 

zmieniało, te elementy, które nie uległy zmianie, nie były przez nią 
przedstawione. 
 
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: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020;.  
 
Wyniki głosowania: 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Łukasz Mila , Sylwester 
Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Grzegorz Dzikowski, Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIV/174/2020 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej gminy na rok 2020. 
 

Ad. 6b)  

zaliczenia odcinka drogi zlokalizowanej w miejscowości Kawęczyn do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 
Przewodniczący P. Gebler odczytał projekt uchwały. 
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 zaliczenia odcinka drogi zlokalizowanej w 
miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 
przebiegu. 
 
Głosowano w sprawie: 
zaliczenia odcinka drogi zlokalizowanej w miejscowości Kawęczyn do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Łukasz Mila , Sylwester 
Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Grzegorz Dzikowski, Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIV/175/2020 w sprawie 
zaliczenia odcinka drogi zlokalizowanej w miejscowości Kawęczyn do 
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 

Ad. 6c) 

wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 
Przewodniczący P. Gebler 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 wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i 
klubów dziecięcych. 
 
Głosowano w sprawie: 
wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych;.  
 
Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Łukasz Mila , Sylwester 
Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
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NIEOBECNI (4) 
Grzegorz Dzikowski, Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIV/176/2020 w sprawie 
wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. 

Ad. 6d) 

rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona dotyczącej utrzymania pasa 
zieleni przy drodze krajowej 72 trasa Turek – Przykona oraz pasów zieleni 
przydrożnej w okolicznych gminach przekazanej uchwałą Rady Powiatu 
Tureckiego Nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak 
OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku 
 
Przewodniczący P. Gebler 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. 
 
Głosowano w sprawie: 
rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona dotyczącej utrzymania pasa 
zieleni przy drodze krajowej 72 trasa Turek – Przykona oraz pasów zieleni 
przydrożnej w okolicznych gminach przekazanej uchwałą Rady Powiatu 
Tureckiego Nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak 
OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Łukasz Mila , Sylwester 
Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Grzegorz Dzikowski, Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek 
 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIV/177/2020 w sprawie 
rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona dotyczącej 
utrzymania pasa zieleni przy drodze krajowej 72 trasa Turek – 
Przykona oraz pasów zieleni przydrożnej w okolicznych gminach 
przekazanej uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr XX/152/2020 z 
dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 
2020 roku. 
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Ad. 6e) 

poboru podatków w drodze inkasa 
Przewodniczący P. Gebler odczytał projekt uchwały. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany 
na stanowisku sołtysa w Sołectwie Wojciechów. Sołtys pełniący dotychczas 
funkcję złożył rezygnację, konieczny był wybór nowego sołtysa, w związku z 
tym uchwała musiała być wywołana, gdyż sołtysi w załączniku do uchwały są 
wymienieni z imienia i nazwiska, a [poza tym zbliża się termin poboru III raty 
podatków. 
 

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 poboru podatków w drodze inkasa. 
 
Z głosowania wyłączyli się radni będący sołtysami, tj: Krystyna Brzychcy, 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski, Sylwester Kasprzak, Łukasz Mila. 
 
Głosowano w sprawie: 
poboru podatków w drodze inkasa 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (6) 
Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Sylwester Przyłęcki , Karol 
Rygas , Tomasz Tyrakowski  
BRAK GŁOSU (5) 
Krystyna Brzychcy, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak 
, Łukasz Mila  
NIEOBECNI (4) 
Grzegorz Dzikowski, Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIV/178/2020 w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa. 
 

Ad. 7. 

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 



10 

 

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. 
 
Wójt Gminy podał informację, że przybliżony termin rozpoczęcia naboru 
pozostałej kadry to połowa października. W tym terminie będą też realizowane 
zapisy dzieci do żłobka. 

 
Dalej Wójt J. Nowak podał komunikat dotyczący zbiórki folii rolniczej, która 
powinna zostać zakończona do końca trwającego tygodnia. 
 
Mówił też, że w związku z odbywającymi się zebraniami wiejskimi, które 
rozdysponowują fundusz sołecki na rok 2021 oraz dokonują korekt na rok 
bieżący proponował termin kolejnej sesji na przełomie września i października. 
 
Wójt Gminy przedstawił odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów zgłaszane 
na ostatnich posiedzeniach dotyczące spraw z zakresu dróg powiatowych. 
Odpowiedzi stanowią załącznik do sprawozdania za okres międzysesyjny. 

Ad. 9.  

Zapytania i wolne wnioski 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sylwester Kasprzak powiedział, że swego 

czasu, na mostach, które przebiegały nad Strugą Kawęczyńską były 

zamieszczone napisy z nazwą strugi. Wnioskował, aby przynajmniej na trzech 

mostach, tj. dwóch w Kawęczynie i jednym w Ciemieniu umieścić takie 

tabliczki, aby jadący tymi drogami wiedzieli, że tu przepływa Struga 

Kawęczyńska. Wspominał, że tak samo była kiedyś oznakowana Struga 

Mikulicka. Mówił, że dobrze by było, chociaż na tych trzech mostach taką 

tabliczkę umieścić. Zastanawiał się, czy to będzie leżeć w gestii gminy czy 

powiatu, bo jeden z tych mostów znajduje się w ciągu drogi powiatowej. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że ten temat poruszał już ok. 10 lat temu na 

jednym ze spotkań, prawdopodobnie w Starostwie Powiatowym; otrzymał 

informację, że są to strugi, nie rzeki i nie ma potrzeby, aby takie oznakowanie 

umieszczać. Dodał, że zarządcą tych cieków wodnych nie są lokalne 

samorządy ani spółki wodne, gdyż są to wody tzw. państwowe. Wójt mówił, że 
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głos Wiceprzewodniczącego wykorzysta jako argument do ponowienia sprawy, 

o postępach której będzie radnych informował. 

 

Radny Andrzej Jaworski nawiązując do ostatniego zebrania wiejskiego pytał o 

drogę na Osinach. Mówił, że rozmawiał z pracownikiem Urzędu Gminy i 

otrzymał informację, że droga jest, ale nie wiadomo kto jest właścicielem i w 

związku z tym nie wie, czy ma tam posyłać wywrotki ze żwirem czy nie. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że będzie potrzeba spotkania się z Zastępcą 

Kierownika Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska Zofią Osiborską, aby ten 

temat omówić. Proponował ustalenie, po zakończeniu sesji, terminu spotkania, 

najlepiej na początku przyszłego tygodnia, na co radny wyraził zgodę. 

 

Radny Sylwester Przyłęcki pytał o kryteria dotyczące dowozów dzieci do szkół, 

za które płaci Gmina i o ceny biletów, jakie są i kto je ustala dla uczniów, 

którzy sami za nie płacą. 

Na obrady została poproszona po. Kierownika Centrum Usług Wspólnych 

Marta Śniegocka.  

Wójt J. Nowak powiedział, że kryteria się nie zmieniły w ostatnich latach, 

obowiązek dowożenia istnieje, gdy dziecko młodsze ma do szkoły odległość 

powyżej 3 km, dla dzieci powyżej IV klasy jest to odległość 4 km. Mówił, że 

jeżeli te kryteria nie są spełnione, dziecko też może korzystać z dowozów 

autobusem, ale koszty biletu pokrywają rodzice; można tu korzystać z różnych 

rozwiązań, tj. wykupić bilet w jedną stronę czy np. dojeżdżać tylko w 

miesiącach zimowych. Kontynuował, że gdy Gmina kupuje bilet, to bardzo 

rzadko rodzice zgłaszają, żeby nie kupować, mimo, że niejednokrotnie jakaś 

część dzieci z tych dowozów nie korzysta. 

Radny S. Przyłęcki powiedział, że był przekonany, że ta odległość wynosiła 

wcześniej 2,5 km dla młodszych dzieci. 

Wójt Gminy powiedział, że od zawsze były to 3 km i 4 km. 

Radny S. Przyłęcki powiedział, że widzi często autobus dowożący dzieci do 

szkoły, który jeździ pusty, jedzie tylko kilku dzieci. 

Wójt mówił, że trzeba zwrócić uwagę czy autobus jest na początku trasy, czy 

na końcu czy w połowie, ale może być tak, że rodzice zgłaszają, odległość jest 

zachowana, Gmina wykupuje bilet, a później 1/3 dzieci i młodzieży nie jeździ, 

bo np. jedzie rowerem. Mówił, że przewoźnik raczej nie zadysponuje 

samochodu 40-osobowego, gdy na trasie ma np. do zabrania 20 osób, bo 

rodzi to koszty; tym bardziej, że Gmina płaci za bilet a nie za kilometr i liczba 
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pasażerów jest znana. Kontynuował, że pojawiają się też głosy, że powinny 

być zabierane wszystkie dzieci, ale wówczas Gmina musiałaby wyasygnować 

spore środki, ale też wydłużyłby się czas przejazdu. Powiedział, że otrzymywał 

już pytania o czas przejazdu, gdzie rodzice mówili, że 20 czy 30 minut 

przejazdu to jest już dość długo. Wyjaśniał, że przystanków jest sporo, 

autobus ma też określone parametry czasu przejazdu od przystanku do 

przystanku. 

Kierownik Marta Śniegocka powiedziała, że jeśli chodzi o ceny biletów 

miesięcznych to one faktycznie w tym roku wzrosły, ale koszty w przetargu dla 

Gminy też wzrosły; obecnie przewoźnik zaproponował bilety miesięczne dla 

uczniów, którzy nie są objęci obowiązkiem dowozu za 81,50 zł, ale Gmina 

podjęła z nim rozmowy i być może uda się tę kwotę jeszcze obniżyć. Mówiła, 

że Gmina też płaci więcej, ale i tak była to najtańsza i najkorzystniejsza oferta 

ze wszystkich, które w przetargu wystąpiły. Cena biletu jest taka a nie inna, 

gdyż przewoźnik argumentował to tym, że jest to zgodne z jego taryfikatorem, 

jaki ma narzucony na innych trasach. 

Radny S. Przyłęcki stwierdził, że za tę kwotę można by było kupić bilet 

miesięczny do Turku. 

Kierownik M. Śniegocka mówiła, że weryfikowała to i bilet miesięczny szkolny 

do Turku kosztuje ok. 170 zł, cały bilet to kwota ok. 240 zł. 

Wójt Gminy powiedział, że poprzedni przewoźnik, który obsługiwał naszą 

Gminę w ubiegłym roku szkolnym podał cenę w przetargu na poziomie 144 

tys. zł. 

M. Śniegocka dodała, że w ubiegłym roku były tańsze bilety, ale było więcej 

dzieci, co do których zachodził obowiązek ich dowozu. W tym roku koszty 

przetargu to 150 tys. zł.  

Radny Ryszard Jaśkiewicz pytał jak są liczone odległości. Mówił, że jeśli dzieci 

wsiadają w Żdżarach w lesie to jest powyżej 4 km, a rodzice mają 

powiadomienia o wykupie biletów. 

M. Śniegocka mówiła, że to szkoły dostarczają listę dzieci do Gminy, a 

uprawnienia do bezpłatnych dowozów są już weryfikowane w momencie 

zapisu dziecka do szkoły, to wówczas rodzic deklaruje jaka jest odległość 

między domem a szkołą; jest to pierwsza weryfikacja tego, czy dziecko będzie 

objęte dowozem zapewnionym w przetargu przez Gminę czy też nie. 

Wójt Gminy przyznał, że było w ostatnich dniach kilka pytań o to, jak się liczy 

odległość. Wyjaśnił, że zasady są tu takie jak zawsze, czyli liczy się od domu 

do szkoły, nie od przystanku z którego dziecko wsiada. Informował, że była 
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też sugestia o dowóz wszystkich dzieci, bo przepis tak mówi, ale wtedy czas 

przejazdu byłby odpowiednio dłuższy, byłoby więcej osób do zabrania i wyższe 

koszty. Decyzja tu musiałaby być wspólna, Wójta i Rady Gminy. 

 

Radny Ryszard Jaśkiewicz powiedział, że prace na drodze wojewódzkiej 

dochodzą do granicy Tokar i w związku z tym pytał, czy jest możliwość 

zapoznać się z planami zarządcy drogi co do dalszych prac na terenie Sołectwa 

Żdżary. Wspominał, że uczestniczył wspólnie z Panem Wójtem w spotkaniu z 

przedstawicielami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i 

pytał czy po tym spotkaniu coś się zmieniło, czy wiadomo coś więcej. 

Wójt Gminy odpowiadając radnemu Ryszardowi Jaśkiewiczowi powiedział, że 

budowa ciągu pieszo-rowerowego w obrębie drogi wojewódzkiej jest 

prowadzona od roku 2018 i postępuje w różnym tempie, ale bez przerwy. 

Obecnie prace dotarły do granicy sołectw Głuchów i Tokary Pierwsze, do 

końca pozostało jeszcze ok. 1 km. Wspominał, że została już podjęta przez 

Radę Gminy Kawęczyn uchwała w sprawie wykupu gruntów na poszerzenie 

skrzyżowania w Tokarach Pierwszych – przebudowa polegająca na budowie 

lewoskrętów, miała by na celu zapewnienie poprawy bezpieczeństwa, gdyż 

jest to skrzyżowanie, na którym dochodzi do stłuczek, kilka lat temu miał też 

tu miejsce wypadek, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Wójt mówił, że 

koncepcja przebudowy była już wykonywana i zgoda tej przebudowy wstępnie 

chyba jest, ale trzeba będzie o nią zabiegać, bo inwestycja zbliża się do Tokar 

a nie jest uwzględniona ani w budżecie Województwa Wielkopolskiego ani w 

harmonogramie zadań inwestycyjnych. Mówił, że gdyby ta inwestycja trwała w 

roku przyszłym a być może że w następnym, to wówczas ten temat należałoby 

mieć w pierwszej kolejności. Wspominał, że swego czasu w Urzędzie Gminy w 

Liskowie uczestniczył w spotkaniu z Marią Krawiec Wójt Gminy Lisków, 

podczas którego trwała rozmowa na temat wspólnego wnioskowania gmin o 

kontynuację budowy ciągu pieszo-rowerowego od Małgowa w kierunku Tokar. 

Byłoby to duże zadanie, w które Gmina powinna by się włączyć z większymi 

środkami finansowymi niż w tej chwili. Dodał, że na razie żadnego 

konkretnego działania Gmina nie podjęła, ale pewnie do kolejnego spotkania z 

Panią Wójt Gminy Lisków  dojdzie w najbliższych tygodniach. 

Radny Tomasz Tyrakowski mówił, że jeden z mieszkańców Milejowa prosił go 

o to, aby utwardzić żwirem drogę prowadzącą do jego posesji od strony 

Głuchowa, gdyż są problemy z przejazdem tamtędy, firma odbierająca śmieci 

nie chce na tę drogę wjeżdżać. Wyjaśniał, że droga jest bardzo zaniżona, nie 

jest ani porównana ani wywieziona; sugerował, żeby wywieź chociaż kilka 

samochodów żwiru i to porównać. 
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Wójt J. Nowak powiedział, że sprawdzi jak wygląda sytuacja na tej drodze. 

 

Radny T. Tyrakowski mówił też, że w drogę gminną w Milejowie wrastają 

gałęzie i zachodzi potrzeba ich obcięcia.  

 
Więcej pytań i wniosków obecni nie wnosili. 

 

Ad. 10.  

Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - 

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn uznał XXIV Sesję Rady Gminy 
Kawęczyn za zakończoną i zamknął obrady. 
 

Protokołowała: Iwona Krajewska                              
Przewodniczył: Piotr Gebler 
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