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                                                                                                                    Szanowni mieszkańcy, 

Mijający rok 2021 przyniósł nam wiele 

nieoczekiwanych chwil nie tylko w naszej gminie, ale i 

na całym świecie. Był to rok trudny i zaskakujący. 

Nasze wcześniej ustalone cele, inwestycje i 

zamierzenia szybko zweryfikował czas pandemii 

COVID-19. 

Już w momencie projektowania budżetu na 2021 rok 

wiele samorządów zmuszonych było do ostrożnego 

planowania wydatków. Okazało się, że trzeba było 

rewaluować wcześniej planowane inwestycje czy też 

ograniczyć dotychczasowe wspieranie zadań                 

w  obszarze kultury, rekreacji czy też sportu. 

Poniższy dokument - Raport o stanie gminy, zobrazuje Państwu wszelkie decyzje jakie 

podejmowane były w trakcie minionego roku, jak też podsumuje stan dochodów i wydatków 

oraz kondycję finansową Gminy Kawęczyn w roku 2021.  

 

Z poważaniem 
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1.1 POŁOŻENIE  

 
Kawęczyn to gmina wiejska położona w południowo wschodniej Wielkopolsce  

w powiecie tureckim. Od strony północnej sąsiaduje z gminą Turek, od północnego zachodu  

z gminą Malanów, od zachodu z gminą Lisków w powiecie kaliskim, od wschodu z gminą 

Dobra.  Jej południowa granica stanowi jednocześnie granicę Województwa Wielkopolskiego 

z Województwem Łódzkim (gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim). 

Gmina Kawęczyn zajmuje powierzchnię 10 105 ha, co plasuje ją na jednym  

z ostatnich miejsc w Powiecie Tureckim. Nie jest to zatem gmina znacznej wielkości, biorąc 

pod uwagę powierzchnie wszystkich gmin Powiatu Tureckiego 

Gmina Kawęczyn jest gminą typowo rolniczą, na obszarze której dominują 

gospodarstwa indywidualne. 
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I.2.  DEMOGRAFIA 

 
Rok 2021 był drugim rokiem, w którym samorządy zobowiązane zostały do 

przedstawiania mieszkańcom pierwszych, corocznych raportów. W związku z powyższym dla 

porównania stanu rzeczywistego wskazujemy zarówno dane z roku 2021 jak i roku 2020. 

Działanie takie zobrazuje obecną sytuacje demograficzną panująca w naszej gminie oraz jej 

kształt na przestrzeni ostatnich lat.    

Na dzień 31.12.2021 roku według danych zgromadzonych w prowadzonych 

ewidencjach w  Gminie Kawęczyn: 

 

                                                                                      MIESZKAŃCY GMINY OGÓŁEM 
 

                                 5332 

     2681    2651 
                                         KOBIETY                                                                                                      MĘŻCZYŹNI 

 
 
 

          TABELA : DEMOGRAFIA GMINY KAWĘCZYN NA PRZEŁOMIE LAT 2020/ 2021 
 

 2020  2021  

mieszkańcy 5367 5332 

zawarte na terenie Gminy 
małżeństwa 

12 25 

urodzenia 56 51 

zgony 62 58 

 

Statystyki Ewidencji Ludności w okresie 2018-2021 przedstawiające liczbę osób 

zameldowanych na terenie Gminy Kawęczyn podobnie jak w roku 2021 wskazują spadek           

w  stosunku do lat poprzednich. 

 
 



 

8 
 

Tabela : Tendencja meldunkowa na terenie Gminy Kawęczyn 
 
 
 
 

 

 
        Tabela : Dokładna liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Kawęczyn 
 

Rok 2018 2019 2020 2021 

Liczba osób 
zameldowanych 

5425 5404 5367 5332 

 
 

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że od 2018 roku następuje systematyczny spadek 

liczby osób zameldowanych na terenie Gminy Kawęczyn. Na przełomie tych czterech lat jest 

to różnica 93 osób. 

 
 Tabela : Liczba zameldowanych mieszkańców w poszczególnych miejscowościach  
 

Nazwa sołectwa 2020 2021 Tendencja 

Będziechów 311 308 ↓ 

Chocim 197 198 ↑ 

Ciemień 275 277 ↑ 

Dzierzbotki 151 144 ↓ 
Dziewiątka 192 192  

Głuchów 429 426 ↓ 

Kawęczyn 550 551 ↑ 

Kowale Pańskie 200 204 ↑ 

Kowale Pańskie Kolonia 500 487 ↓ 
Leśnictwo 208 203 ↓ 
Marcinów 138 135 ↓ 

5425

5404

5367

5332

5280

5300

5320

5340

5360

5380

5400

5420

5440

2018 2019 2020 2021

Zameldowania na terenie Gminy Kawęczyn w 
latach 2018-2021
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Marcjanów 177 174 ↓ 

Marianów 180 180  

Marianów Kolonia 165 165  

Milejów 267 268 ↑ 
Młodzianów  66 66  
Nowy Czachulec 36 36  
Nowy Świat 85 84 ↓ 
Okręglica 48 46 ↓ 
Siedliska 80 79 ↓ 
Skarżyn 167 162 ↓ 

Stanisława 56 56  

Tokary Drugie 86 84 ↓ 

Tokary Pierwsze 184 191 ↑ 

Wojciechów    239  243  ↑ 
Żdżary 380 373  ↓ 

ogółem 5367 5332  ↓ 

 

Analizując liczbę zameldowanych osób w poszczególnych miejscowościach w 2021 roku w 

porównaniu do 2020 roku zauważamy, iż 14 wsiach nastąpił spadek mieszkańców, w 7 

wzrost, a w 5 liczba osób zameldowanych nie uległa zmianie. 

 

 

Tabela : Liczba mieszkańców z uwzględnieniem podziału wiekowego ( w g .  

stanu na dzień 31 grudnia) 

 

Przedział wiekowy 2021  

0 - 6 lat 400 

7 - 18 lat 746 

19-59 lat 2992 

60 + 1194 

 
 

W 2021 roku na terenie Gminy Kawęczyn dominowali mieszkańcy w przedziale 

wiekowym od 19 do 59 lat – stanowili oni 56% ogółu mieszkańców. Drugą 

liczną grupę stanowiły osoby powyżej 60+ - ok. 22%. 
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Tabela : Statystyka zgonów i urodzeń na terenie Gminy Kawęczyn 

 

 
           Tabela : Dokładna liczba zgonów i urodzeń mieszkańców Gminy Kawęczyn 

 

Urodzenia/zgony 

 
201

8 

 
2019 

 
2020 

 
  2021 

urodzenia 63 61 56 51 

zgony 53 61       62          58 

 
 

W 2018 roku liczba urodzeń przewyższała o 10 osób liczbę zgonów. Niestety od 2020 roku 

sytuacja uległa zmianie i liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń  

  Tabela : Liczba par z terenu Gminy Kawęczyn, które otrzymały  „Medale za Długoletnie Pożycie   

                Małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP 

 

Jubileusz pożycia małżeńskiego 2018 2019 2020 2021 

50 - 
lecie 

15 16 10 9 

60 - 
lecie 

4 5 2 2 

65 - 
lecie 

0 1 1 0 
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Fot. Kacper Przysło 

 
 
 

 
 
 

DZIAŁ II ZARZĄDZANIE GMINĄ 
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II. 1. WÓJT GMINY KAWĘCZYN  
 

Wójt Gminy Kawęczyn jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lata. 

Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy 

w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 

2) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

3) określanie sposobu wykonywania uchwał; 

4) gospodarowanie mieniem komunalnym; 

5) wykonywanie budżetu; 

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

W 2021 roku do Wójta Gminy Kawęczyn na indywidualne spotkania umówiło się 156 

interesantów. Należy podkreślić, iż nie jest to jednak ostateczna liczba, a jedynie niewielka 

jej część, gdyż Wójt Gminy przyjmował interesantów również w miarę możliwości w inne dni 

niż wyznaczone. 

Z prowadzonej w 2020 i 2021 roku ewidencji wynika, iż tematyka zaplanowanych przez 

interesantów spotkań dotyczyła najczęściej: 

Tabela : Najczęstsze tematy poruszane przez mieszkańców podczas indywidualnych spotkań z 
Wójtem Gminy 

 

Tematyka spotkania Ilość umówionych 
mieszkańców w 

2020 roku 

Ilość umówionych 
mieszkańców w 

2021 roku 

   
mieszkanie 3 7 
zatrudnienie 1 3 
praktyka/staż 13 8 
nieruchomości/grunty 17 23 
drogi 29 60 
wodociągi/kanalizacja 15 36 
Sprawy inne 21 19 
Suma 99 156 

 

Ponadto w 2021 roku Wójt Gminy Kawęczyn wydał 83 zarządzeń oraz wziął udział w: 

• 33 spotkaniach z przedstawicielami instytucji, organizacji i władz samorządowych 

• 17 zebraniach wiejskich na terenie gminy Kawęczyn 

• 6 uroczystościach 

• 7 wydarzeniach sportowych 

• 28 posiedzeniach komisji Rady Gminy 

• 14 sesjach Rady Gminy Kawęczyn 
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II. 2. RADA GMINY KAWĘCZYN __________________________________________________________________________ 

 
 

Rada Gminy Kawęczyn jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym na 

pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w 

zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, 

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też podejmowanie 

uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada 

obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i 

porządek obrad podawany jest do wiadomości mieszkańców. Radę Gminy Kawęczyn tworzy 

15 radnych. 

 

Tabela : Członkowie Rady Gminy sklasyfikowani wg wieku - stan na 31.12.2021 rok 
 

    Wiek   

Wyszczególnienie ogółem 24 lata 
i mniej 

25-29 
lat 30-39 lat 

40-49 
lat 50-59 lat 

60 lat i 
więcej 

Radni ( ogółem) 15 0 0 3 1 7 4 

mężczyźni 12 0 0 3 1 5 3 

kobiety 3 0 0 0 0 2 1 

 

 

W 2021 roku Rada Gminy Kawęczyn obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 

sesjach oraz posiedzeniach komisji stałych. W posiedzeniach Rady Gminy czynnie 

uczestniczył Wójt Gminy Kawęczyn, Skarbnik Gminy, pracownicy merytoryczni urzędu oraz 

w zależności od omawianych tematów inne zaproszone osoby, w tym dyrektorzy i 

kierownicy jednostek organizacyjnych. Protokoły z posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały 

udostępniano publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn. 

 

Wszystkie uchwały podejmowane na sesjach Rady Gminy były przekazywane wg 

właściwości rzeczowej i miejscowej odpowiednio Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Akty prawa miejscowego, oprócz publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej przekazywano również do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
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Tabela : Działalność Rady Gminy Kawęczyn w latach 2020-2021 

 2020  2021  

Odbyte sesje ( ogółem)   
Zwyczajne 11 11 

Nadzwyczajne 3     3 

Podjęto :   

Uchwały     76 84 
Stanowiska 1     0 

Apele 0     0 

Oświadczenia 1     0 
Odbyte posiedzenia Komisji   

Wspólne posiedzenia komisji     14    16 

Komisja Rewizyjna   1 4 
Komisja Skarg Wniosków i Petycji   1 1 

Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i 
Promocji 

 1     1 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki 
Przestrzennej i Urbanistyki 

 1     1 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Porządku Publicznego 

 0 1 

 
W 2021 roku Rada Gminy w Kawęczynie podjęła łącznie 84 uchwały, o 8 więcej niż w 2020 roku. Poniżej 

tabela prezentująca szczegółowy wykaz wszystkich uchwał. 

 
Tabela: wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy w Kawęczynie w 2021 roku. 
 

Lp. Numer  
uchwały 

Data podjęcia Tytuł 

1. XXX/210/2021 01.02.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

2. XXX/211/2021 01.02.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021-2028; 

3. XXX/212/2021 01.02.2021 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla  Gminy Kawęczyn na lata 

2021-2026; 

4. XXX/213/2021 01.02.2021 wyrażenia zgody na oddanie części 
nieruchomości w użyczenie na okres 20 lat; 

5. XXX/214/2021 01.02.2021 rozpatrzenia petycji dotyczących równego 
traktowania oraz przeciwdziałania jakimkolwiek 

formom segregacji mieszkańców gminy 
Kawęczyn; 

6. XXX/215/2021 01.02.2021 zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii 
Rozwoju Gminy Kawęczyn  na lata 2018-2023 

za rok 2020; 

7. XXX/216/2021 01.02.2021 określenia wstępnej lokalizacji przystanków 
komunikacyjnych przy drodze gminnej na 

terenie Gminy Kawęczyn; 

8. XXX/217/2021 01.02.2021 przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu skarg 

Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z 
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odpowiedzią na skargi; 

9. XXX/218/2021 01.02.2021 planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli  na rok 2021, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form, na które dofinansowanie 

jest przyznawane; 

10. XXX/219/2021 01.02.2021 obniżenia dyrektorom szkół tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w 

sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w 
szkołach i przedszkolu  prowadzonych przez 

Gminę Kawęczyn. 

11. XXXI/220/2021 25.02.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

12. XXXI/221/2021 25.02.2021 zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2028; 

13. XXXI/222/2021 25.02.2021 przyjęcia planu wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w 

latach 2021-2023; 

14. XXXI/223/2021 25.02.2021 wyrażenia zgody  na  nabycie  nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej do gminnego 
zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn; 

15. XXXI/224/2021 25.02.2021 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Kawęczyn; 

16. XXXI/225/2021 25.02.2021 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług  odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę; 

17. XXXI/226/2021 25.02.2021 wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Kawęczyn. 

18. XXXII/227/2021 25.03.2022 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

19. XXXII/228/2021 25.03.2022 wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
lokalu mieszkalnego stanowiącego własność 

Gminy Kawęczyn; 

20. XXXII/229/2021 25.03.2022 wyrażenia zgody w sprawie nabycia 
nieruchomości  położonych w miejscowości 

Marianów-Kolonia; 

21. XXXII/230/2021 25.03.2022 wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  
nieruchomości położonych  w obrębie 0008 

Kawęczyn; 

22. XXXII/231/2021 25.03.2022 wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  
nieruchomości położonych  w obrębie 0008 

Kawęczyn; 

23. XXXII/232/2021 25.03.2022 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania      

bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy 
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Kawęczyn  na  rok 2021; 

24. XXXII/233/2021 25.03.2022 zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom pełniącym 
stanowiska kierownicze w placówkach 

oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kawęczyn; 

25. XXXII/234/2021 25.03.2022 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych na terenie 

Gminy Kawęczyn. 

26. XXXIII/235/2021 26.04.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

27. XXXIII/236/2021 26.04.2021 wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 

2021-2025; 

28. XXXIII/237/2021 26.04.2021 zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Kawęczyn; 

29. XXXIII/238/2021 26.04.2021 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Kawęczyn; 

30. XXXIII/239/2021 26.04.2021 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę; 

31. XXXIII/240/2021 26.04.2021 rozpatrzenia petycji z dnia 11.03.2021 r. 
dotyczącej zmiany patrona Szkoły 

Podstawowej w Tokarach Pierwszych. 

32. XXXIII/241/2021 26.04.2021 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Kawęczyn 

33. XXXIV/242/2021 26.05.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

34. XXXIV/243/2021 26.05.2021 zwolnień w podatku od nieruchomości, 

35. XXXIV/244/2021 26.05.2021 wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  
nieruchomości położonej  w obrębie 0016 

Milejów, 

36. XXXIV/245/2021 26.05.2021 wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  
nieruchomości położonej  w obrębie 0015 

Marianów-Kolonia, 

37. XXXIV/246/2021 26.05.2021 przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Kawęczyn  z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za 2020 rok, 

38. XXXIV/247/2021 26.05.2021 określenia wstępnej lokalizacji przystanków 
komunikacyjnych przy drogach gminnych na 

terenie Gminy Kawęczyn, 

39. XXXIV/248/2021 26.05.2021 przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2021 -2026, 
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40. XXXIV/249/2021 26.05.2021 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny  dla Gminy Kawęczyn  na lata 2021-

2023. 

41. XXXV/250/2021 16.06.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

42. XXXV/251/2021 16.06.2021 udzielenia Województwu Wielkopolskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej; 

43. XXXV/252/2021 16.06.2021 ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa domowego; 

44. XXXV/253/2021 16.06.2021 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Kawęczyn. 

45. XXXVI/254/2021 30.06.2021 udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum 
zaufania 

46. XXXVI/255/2021 30.06.2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2020 

47. XXXVI/256/2021 30.06.2021 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Kawęczyn za rok 2020 

48. XXXVI/257/2021 30.06.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021 

49. XXXVII/258/2021 27.07.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

50. XXXVII/259/2021 27.07.2021 zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2028; 

51. XXXVII/260/2021 27.07.2021 przystąpienia do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 

oraz określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania projektu 
Strategii, w tym trybu jej konsultacji; 

52. XXXVII/261/2021 27.07.2021 wyrażenia zgody  na  nabycie  nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej do gminnego 
zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn. 

53. XXXVIII/262/2021 31.08.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

54. XXXVIII/263/2021 31.08.2021 poboru podatków w drodze inkasa; 

55. XXXVIII/264/2021 31.08.2021 udzielenia Województwu Wielkopolskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

56. XXXVIII/265/2021 31.08.2021 zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2028; 

57. XXXIX/266/2021 28.09.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

58. XXXIX/267/2021 28.09.2021 zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2028; 

59. XL/268/2021 27.10.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

60. XL/269/2021 27.10.2021 określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2022 rok; 

61. XL/270/2021 27.10.2021 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na 2022 rok; 

62. XL/271/2021 27.10.2021 określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2022 rok; 
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63. XL/272/2021 27.10.2021 przyjęcia sprawozdania z realizacji  „Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Kawęczyn na lata 2019 — 2022” za okres od 
października 2019 r.  do września 2021 r.; 

64. XL/273/2021 27.10.2021 zmiany uchwały nr XXXIII/238/2021  Rada 
Gminy Kawęczyn  z dnia 26 kwietnia 2021 r.  
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 
Kawęczyn; 

65. XL/274/2021 27.10.2021 zmiany uchwały nr XXXIII/239/2021  Rady 
Gminy Kawęczyn  z dnia 26 kwietnia 2021 r.  
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. 

66. XL/275/2021 27.10.2021 zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 
Młodzianów na lata 2021-2026 przedstawionej 

przez Radę Sołecką Sołectwa Młodzianów 

67. XLI/276/2021 29.11.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

68. XLI/277/2021 29.11.2021 zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lara 2021-2028; 

69. XLI/278/2021 29.11.2021 ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn; 

70. XLI/279/2021 29.11.2021 wyboru metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości oraz stawki takiej 
opłaty; 

71. XLI/280/2021 29.11.2021 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 
umową użyczenia części nieruchomości 

oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 
położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 

Chocim; 

72. XLI/281/2021 29.11.2021 przyjęcia rocznego programu współpracy 
Gminy Kawęczyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022; 

73. XLI/282/2021 29.11.2021 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w Gminie 
Kawęczy na rok 2022; 

74. XLI/283/2021 29.11.2021 zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 
Marianów - Kolonia na lata 2021-2026 

przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa 
Marianów - Kolonia; 

75. XLI/284/2021 29.11.2021 zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 
Ciemień na lata 2021-2026 przedstawionej 

przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień. 

76. XLII/285/2021 17.12.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
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2021; 

77. XLII/286/2021 17.12.2021 niedochodzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Gminie 

Kawęczyn i jej jednostkom organizacyjnym; 

78. XLII/287/2021 17.12.2021 uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kawęczyn”; 

79. XLII/288/2021 17.12.2021 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Kawęczyn; 

80. XLII/289/2021 17.12.2021 ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnym Gminy 

Kawęczyn. 

81. XLII/290/2021 17.12.2021 wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości 
zabudowanej położonej w miejscowości Tokary 

Pierwsze 

82. XLIII/291/2021 29.12.2021 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 
2021; 

83. XLIII/292/2021 29.12.2021 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kawęczyn na lata 2022 – 2028; 

84. XLIII/293/2021 29.12.2021 uchwały budżetowej gminy na rok 2022 

 
 

 

II. 4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY KAWĘCZYN   
 

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań gmina może 

tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z 

organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić 

działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej 

wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki 

gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, 

określa odrębna ustawa. 

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są to zadania własne gminy, 

określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

W Gminie Kawęczyn wyodrębniono następujące jednostki organizacyjne : 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn 

• Centrum Usług Wspólnych  

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie 

• Gminny Żłobek w Kawęczynie (rozpoczął funkcjonowanie 04.01.2021r) 

• Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie 
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• Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich 

• Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

• Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w  Kowalach Pańskich Kolonia  
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Fot. Witold Buda 

 
 

   DZIAŁ III FINANSE GMINY 
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III.1. BUDŻET GMINY KAWĘCZYN  

 
Rada Gminy Kawęczyn uchwałą Nr XXIX/207/2020 z dnia 29.12.2020 roku ustaliła 

dochody gminy na rok 2021 w wysokości 27.636.658,00 zł i wydatki w wysokości 

28.739.130,00 zł.  

          W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzano do niego zmiany,           

a zarządzeniami Wójta dokonywano przeniesień planu wydatków w działach między 

paragrafami. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 

31.12.2021 r. wynosił 34.162.746,95 zł, zaś wydatków 35.382.338,71 zł. 

III. 2. DOCHODY GMINY KAWĘCZYN 

Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2021 roku, z uwzględnieniem dotacji celowych 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

przedstawiały się  następująco: 

• plan po zmianach – 34.162.746,95 zł 

• dochody wykonane – 32.556.405,85 zł 

Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów sklasyfikowaną wg 

działów klasyfikacji budżetowej. 

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2021 roku wg działów 

 

Dział 
Plan dochodów po zmianach 

na dzień 31.12.2021 r. 

Dochody wykonane na 
dzień 31.12.2021 r. 

% 
wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 898 889,37 1 208 562,99 63,65 

600 Transport i łączność 132 750,00 132 863,52 100,09 

700 Gospodarka mieszkaniowa 264 041,00 194 236,88 73,56 

750 Administracja publiczna 92 123,00 101 850,45 110,56 

751 Urzędy naczelnych organów 1 058,00 1 058,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 8 500,00 8 505,00 100,06 

756 Dochody od osób fizycznych, 

osób prawnych i innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej 

5 594 154,00 5 985 822,80 107,00 

758 Różne rozliczenia 13 425 349,68 13 425 349,68  100,00 

801 Oświata i wychowanie 613 241,94 651 596,09 106,25 

851 Ochrona zdrowia 35 548,00   35 548,00 100,00 

852 Pomoc społeczna 1 037 037,45 939 467,24 90,59 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 15 247,60 76,24 

855 Rodzina 8 865 182,51 8 516 769,42 96,07 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
Środowiska 

2 159 872,00 1 294 378,21 59,93 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 20 902,43 139,35 

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 24 647,54  
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III. 3. WYDATKI GMINY KAWĘCZYN 

 
Wydatki budżetu Gminy Kawęczyn na dzień 31.12.2021 roku przedstawiały się następująco: 

• plan po zmianach – 35.382382.338,71 zł 

• wydatki wykonane – 28.790.383,38 zł 

Szczegółowa realizacja planu wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów 

przedstawiona została w sprawozdaniu z wykonania budżetu.  

 

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2021 roku wg działów 
 

Dział 
Plan dochodów 

na dzień 31.12.2021 
r. 

Dochody wykonane 
na 

dzień 31.12.2021 r. 

% wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 282 839,37 2 148 871,33 50,17 

600 Transport i łączność 1 546 110,81 1 201 656,44 77,72 

700 Gospodarka mieszkaniowa 630 500,00 337 484,55 53,53 

710 Działalność usługowa     58 500,00 44 181,10 75,52 

750 Administracja publiczna 4 168 519,18 3 638 945,00 87,30 

751 Urzędy naczelnych organów 1 058,00 1 058,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 

Ochrona przeciwpożarowa 
378 548,72 292 731,05 77,33 

757 Obsługa długu publicznego 58 000,00 24 784,74 42,73 

758 Różne rozliczenia 33 000,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 9 423 949,58 8 374 799,10 88,87 

851 Ochrona zdrowia 114 134,76 94 191,76 82,53 

852 Pomoc społeczna 1 771 007,45 1 411 782,32 79,72 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 660,00 24 859,50 83,81 

855 Rodzina 9 021 772,51 8 776 183,14 97,28 

900 Gospodarka komunalna 3 252 956,15 1 875 664,07 57,66 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
423 679,35 396 259,50 93,53 

926 Kultura fizyczna i sport 188 102,83 146 931,78 78,11 

 

W 2021 roku Gmina Kawęczyn na realizację zadań publicznych udzieliła dotacji w łącznej 

kwocie 385.021,88 zł. 

     Tabela : Dotacje udzielone przez Gminę Kawęczyn w 2021 roku 

Podmiot otrzymujący dotację 
Wysokość dotacji Przeznaczenie 

 

Stowarzyszenie 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Tokarach 

27 000,00 Upowszechnianie kultury 
muzycznej 

 

Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy 
„Orzeł Kawęczyn” 

60 000,00 Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

 

Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk 
Walk 

10 000,00 Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

 

Stowarzyszenia Towarzystwo 
Samorządowe 

3 000,00 Pomoc materialna dla uczniów 

 

 

Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Gminy Kawęczyn 

6 000,00 Zakup instrumentów muzycznych  
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Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Gminy Kawęczyn 

3 500,00  Popularyzacja i upowszechnienie 
turystyki jako formy spędzania 

wolnego czasu    

 

Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z 
Inicjatywą 

3 000,00 Edukacja dzieci i młodzieży w 
zakresie tematyki ochrony zdrowia 

 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 
Gminy Kawęczyn 

78 833,00 Utrzymanie gotowości bojowej  

Parafia św. Apostoła Andrzeja w 
Tokarach Pierwszych 

10 000,00 Renowacja i konserwacja zabytków  

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w 
Turku 

15 000,00 Dofinansowanie zakupu 
samochodu bojowego 

 

Komenda Powiatowa Policji w Turku 13 000,00 Dofinansowanie zakupu 
samochodu 

 

Posterunek Policji w Dobrej 1 967,00 Zakup urządzenia Alco Sensor IV  

Biblioteka Gminna 121 756,88 Dotacja podmiotowa  

Powiatowy Związek Spółek Wodnych 5 000,00 Utrzymanie i konserwacja rowów 
melioracyjnych 

 

Wojewoda Wielkopolski 26 965,00 Na opracowanie wstępnego 
Studium Planistyczno-

Prognostycznego dla projektu 
„Budowa nowej linii kolejowej 

Turek-Konin 

 

 

W każdym roku budżetowym ważną rolę odgrywają również koszty poniesione na realizowane 

przedsięwzięcia inwestycyjne. Według danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu, w 2021 roku Gmina Kawęczyn poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie 2.710.863,77 

zł, a w 2020r 5.826.027,32 zł. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych zawiera 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. 

 

III.4. FUNDUSZ SOŁECKI 
 

W  budżecie Gminy Kawęczyn na 2021r. ujęte zostały środki na realizację zadań w ramach funduszu 

sołeckiego w wysokości  490.188,62 zł. Wydatkowano 444.743,23 zł , co stanowi  90,73 % 

wydatków planowanych. 

Tabela: Kwota wyodrębnionych i wydatkowanych środków w ramach Funduszu 

sołeckiego 

Kwota wyodrębnionego w 

budżecie Gminy Kawęczyn 

funduszu sołeckiego na 2021r 

Kwota wydatków 

wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego w 2021 

z tego na zadania 

bieżące majątkowe 

490.188,62 444.743,23 300.013,65 144.729,58 

 

Środki wydatkowano głównie  na utrzymanie i urządzenie  terenów rekreacyjnych, świetlic 

wiejskich oraz dróg.  
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Tabela: Zrealizowane zakupy, usługi i zadania inwestycyjne w ramach funduszu 

sołeckiego.  

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Kwota 

na 

zadanie 

Razem 

1 Będziechów Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów    12177 24.541,25 

Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu          3694,55 

Bieżące koszty utrzymania placu rekreacyjnego    1500 

Zakup znaków drogowych    978,96 

Kultywowanie tradycji poprzez przygotowanie potraw - zakup 
art 

815 

Kultywowanie tradycji poprzez przygotowanie potraw - – 
ubezpieczenie  

180 

Wykonanie przyłącza i rozprowadzenie energii elektrycznej na 
placu rekreacyjnym 

4195,74 

Wycinka krzaków 1000 

2 Chocim Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 2214 9.801,10 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   1000 

Bieżące koszty utrzymania altany np. energia  463,86 

Zakup i montaż wiaty przystankowej 4623,24 

Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa 1500 

3 Ciemień Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 3321 22.759,44 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   405,9 

Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej 

4246,71 

Remont przydrożnej kapliczki  1495,19 

Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (np. energia, 
woda) 

1749,61 

Kultywowanie tradycji regionu - zakup artykułów 775,03 

Oświetlenie uliczne (na linii koło Violetta Skiera) - usługa 5166 

Montaż oświetlenia ulicznego 5000 

Aktualizacja Strategii Sołeckiej 600 

4 Dzierzbotki Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   1223,85 16.896,70 

Zagospodarowanie placu zabaw – zakup i montaż sprzętu 
rekreacyjnego 

15621 

Utrzymanie placów rekreacyjnych np. zakup paliwa 51,85 

5 Dziewiątka Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 2140,2 18.869,28 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu 270,6 

Zakup grilla  1399 

Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Kowale Pańskie  1000 

Zakup stołów   1323 

Zakupy na wykonanie wieńca dożynkowego  207,88 

Zakup sprzętu nagłaśniającego – głośniki i mikrofon  1449 

Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa 1500 

Wykonanie zjazdu na działkę 6500 

Zakup krzeseł 1420 

Rekultywacja działki sołeckiej - usługa 1300 

Rekultywacja działki sołeckiej - zakup trawy 359,6 

6 Głuchów Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 5021 30.709,00 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   6938,75 

Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego m.in.: 
zakup elementów na plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej 

9526,14 

Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego m.in.: 1000 
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nadzór inwestorski 

Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego m.in.: 
dokumentacja  geodezyjna 

800 

Utrzymanie placów i sprzętu – zakup np. nawozu, paliwa 984,11 

Zakup lampy solarnej wraz z masztem do oświetlenia placu 3500 

Zakup opryskiwacza plecakowatego 439 

Utrzymanie gotowości bojowej OSP Głuchów - zakup 
wyposażenia 

2500 

7 Kawęczyn Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 2000 36.425,30 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   630,38 

Budowa chodnika od budynku Urzędu Gminy w kierunku działek 25000 

Zakup tablicy informacyjnej sołtysa 1500 

Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego  – zakup 
szachownicy 

3694,92 

Utrzymanie gotowości bojowej OSP 3600 

8 Kowale 

Pańskie 

Zakup tablicy informacyjnej 1500 11.059,40 

Odtworzenie przebiegu granic drogi gruntowej w obrębie   
sołectwa Kowale Pańskie 

1900 

Utrzymanie wiaty przystankowej 494,6 

Rajd rowerowy szlakami gminy - zakup materiałów na 
przygotowanie posiłku  

497,85 

Doposażenie szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich 1866,2 

Warsztaty kulinarne -wypiekanie chleba na naturalnym 
Zakwasie 

1000 

Warsztaty dekoratorsko-florystyczne- przygotowanie stroików 
Okolicznościowych 

996,75 

Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kowale Pańskie - zakupy 2000 

Zakup termosów 504 

Odnowienie i pielęgnacja krzyża przydrożnego-zakupy 300 

9 Kowale 

Pańskie 

Kolonia 

Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 7195,5 33.672,37 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   848,7 

Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup 
materiałów do przygotowania posiłku   

979,63 

Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi -wynajem 
urządzeń rekreacyjnych 

1000 

Utrzymanie gotowości bojowej – zakup wyposażenia  4464 

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego  przy altanie sołeckiej – 
opracowanie dokumentacji proj. 

3500 

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej - 
automatyczny system nawadniania  

4500 

Wyposażenie altany w siatkę maskującą uzbrojenie 3480 

Zakup dmuchawy spalinowej 1949 

Eksploatacja urządzeń takich jak kosiarka, wykaszarka 790,9 

Doposażenie szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich 3464,64 

Zakup tablicy informacyjnej 1500 

10 Leśnictwo Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 5645,7 18.921,77 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   1826,07 

Zakup tablicy informacyjnej 1500 

Zakup ogrodzenia  9950 

11 Marcinów Siłownia zewnętrzna – zakup i montaż urządzeń 8753,4 16.081,64 

Dokumentacja na rozbudowę siłowni zewnętrznej 2500 

Dokumentacja na budowę drogi  4828,24 

12 Marcjanów Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 3500 16.747,49 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   848,7 

Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 1346,39 

Zakup opału do świetlicy wiejskiej 397,92 
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Zawody sportowe z okazji rozpoczęcia się wakacji – zakup  
materiałów do przygotowania posiłków 

638,07 

Budowa altany rekreacyjnej – zakup materiałów 677,2 

Zagospodarowanie placu przy altanie 5893,16 

zakup dwóch grilli 820,75 

Odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup 2626,3 

13 Marianów Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 3147,26 17.676,31 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   246 

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy 
wiejskiej 
 – dokumentacja, montaż i inspektor 

11000 

Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 788,18 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 2494,87 

14 Marianów 

Kolonia 

Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 2483,06 16.399,05 

Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu  433,58 

Zakup tablicy ogłoszeniowej 1500 

Zakup kosy spalinowej 975 

Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosy spalinowej 293,91 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie 
działki sołeckiej – plac zabaw 

3500 

Zagospodarowanie działki sołeckiej poprzez zakup m.in. garażu 
blaszanego, ławek, bramek 

6613,5 

Opracowanie Strategii sołeckiej 600 

15 Milejów Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 12667,46 21.904,86 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   3542,4 

Wymiana i zakup gabloty sołeckiej 1500 

Utrzymanie gotowości bojowej OSP Milejów – zakup materiałów 1000 

Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż ogrzewania  2900 

Zakup tabliczki informacyjnej z napisem świetlica wiejska   295 

16 Młodzianów Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 5250,56 13.732,04 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   1937,3 

Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej, np. energia, woda  101,18 

Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej i utworzenie 
zakątka rekreacyjno-wypoczynkowego   

3000 

Zakup paliwa i oleju do kosiarki 98 

Zakup kosy spalinowej 445 

Aktualizacja strategii Sołeckiej 600 

Wytyczenie drogi 2300 

17 Nowy Świat Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 5069,43 8.360,93 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   1291,5 

Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn 2000 

18 Siedliska Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 5500,25 12.000,25 

Zakup wyposażenia na cele bojowe dla OSP Kowale Pańskie  2500 

Zakup wyposażenia do szkoły w Kowalach Pańskich  2500 

Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa 1500 

19 Skarżyn Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego, kładki i altany nad 
stawem – zakup materiałów  

98,4 17.588,84 

Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej m.in. prąd, woda, 
ogrzewanie 

2789,36 

Zakup tablicy informacyjnej 1499,99 

wykonanie szyldu świetlica wiejska 900 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 12301,09 

20 Stanisława Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów np. żwir 2656,8 9.215,41 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu, np. równarki 338,25 

Opłaty za prąd na działce sołeckiej  720,41 

Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką  3999,96 
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Zakup tablicy informacyjnej   1499,99 

21 Tokary Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 6217,65 24976,12 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   2223,93 

Zakup tablicy ogłoszeniowej 1499,99 

Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych, dożynkowych – 
zakup materiałów 

180,3 

Doposażenie szkoły podstawowej w Tokarach - zakup 
materiałów  

840 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tokarach - 
zakupów materiałów 

1000 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tokarach - 
usługa 

2000 

Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Tokarach - zakup 
materiałów 

2060,4 

Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Tokarach - usługa 500 

Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej –usługa  2999,99 

Remont drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej - zakup 
materiałów 

263,39 

Remont drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej - usługa 800 

Montaż drzwi do garażu przy OSP w Tokarach 2000 

Utrzymanie skweru – zakup materiałów  249,01 

Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia 906,46 

zakup tablicy informacyjnej z nazwą świetlica wiejska 235 

Utwardzenie wjazdu do garażu przy OSP w Tokarach Pierwszych 
- usługa 

1000 

22 Wojciechów Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej, np. energia, woda 1213,32 20.335,14 

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej   16499,99 

Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów 2121,83 

Kultywowanie tradycji i obrzędów Nocy Świętojańskiej - zakup 
art. na przygotowanie posiłku  

500 

23 Żdżary Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 6088,5 26.068,54 

Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu                   1692,7 

Wytyczenie drogi gminnej 1200 

Zakup tablicy informacyjnej 1499,99 

Zakup nagłośnienia  1100 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 2000 

Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Żdżarach-zakupy  2000 

Bieżące utrzymanie placu zabaw – zakup materiałów  88,03 

Spotkanie kultywujące tradycje regionu - zakup materiałów 399,79 

Utwardzenie placu z przeznaczeniem na boisko sportowe i cele 
rekreacyjne sołectwa 

9999,53 
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III. 5. INFORMACJA O DEFICYCIE I ZADŁUŻENIU GMINY KAWĘCZYN 

 
Całkowita kwota długu na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 2.092.856,00 zł, co stanowi 

6% zadłużenia w stosunku do budżetu gminy. Na niniejszą kwotę składają się pożyczki i 

kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych.  

W 2021 roku w/g danych zawartych w sprawozdaniu wynik budżetu gminy zamknął się 

nadwyżką w wysokości 3.766.022,00 zł. 

 

Tabela : Wysokość deficytu Gminy Kawęczyn w latach 2010-2020 

ROK 
 

Budżet 
(dochody) 

 
Wysokość deficytu 

(nadwyżka) 

 
Wysokość długu 

% zadłużenia 
w 

stosunku do 

budżetu gminy 

2010 rok 12 432 496,66 - 1 953 058,17 2 840 390,22 23 % 

2011 rok 13 744 802,55 405 592,89 3 658 525,45 27 % 

2012 rok 15 897 043,36 - 1 801 326,56 3 654 915,93 23 % 

2013 rok 17 713 353,36 - 338 129,73 2 347 610,45 13 % 

2014 rok 16 773 033,50 287 334,45 1 658 076,45 10 % 

2015 rok 15 826 544,97 - 4 155,19 1 628 636,45 10 % 

2016 rok 20 376 966,95 1 458 208,43 1 256 332,45 6 % 

2017 rok 23 484 033,98 - 1 537 084,70 1 584 036,45 7 % 

2018 rok 24 632 021,26 15 685,83 1 111 740,45 4 % 

2019 rok 27 446 994,20 343 422,38 769 688,00 3 % 

2020 rok 30 217 910,91 91 274,91 2 535 842,00 8 % 

2021 rok 32 556 805,85 3 766 022,47 2 092 856,00 6 % 

 
 
 

III. 6. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
 

W 2021 Gmina Kawęczyn kontynuowała realizację szeregu projektów i inwestycji przy udziale 

środków zewnętrznych pochodzących m.in. z Unii Europejskiej. Niektóre z nich rozpoczęto w 

latach wcześniejszych, a w 2021 roku kontynuowano ich dalszą realizację. Środki na te cele 

pozyskiwano  z różnych programów, co szczegółowo wskazuje poniższe zestawienie. 

 

    Tabela: Projekty realizowane w 2021 roku (trwające oraz zakończone)  

     w ramach poszczególnych programów unijnych – bez jednostek organizacyjnych 

Program/projekt 
Kwota 

dofinansowania 

Wkład 

własny 
Realizacja 

    

Resortowy program rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 

   

MALUCH + 2021 33 600,00 25 185,59 2021 

MALUCH + 2021 37 800,00 12 602,52 2021 
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Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Wielkopolskiego na lata 
2014-2020 

   

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Kawęczynie 

325 593,18 255 454,82 2020/2021 
 

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach 
Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę 
instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów 
słonecznych” 

2 917 965,00 879 897,00 2021/2022 (kwoty 
tylko dla Gminy 

Kawęczyn zgodnie z 
wnioskiem o 

dofinansowanie) 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
20014-2020 

   

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Kawęczyn- III etap 

437 087,25 689 462,75 2020-2021 
 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej 

   

Usuwanie folii rolniczych w Gminie Kętrzyn 82 000,00 0,00 2022 
 

 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS 

   

Umiem pływać 0,00 8 100,00 2021 

 
Stowarzyszenie Szkolny Związek Sportowy 
„WIELKOPOLSKA” 

   

Szkolny Klub Sportowy 3 360,00 1 400,00 2021 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

   

Realizacja programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Kawęczyn 

210 000,00 0,00 2022 

„Czyste Powietrze” 32 000,00 0,00 2020-2022 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 

   

Pięknieje Wielkopolska Wieś – Budowa Wiaty 
Rekreacyjnej i Placu zabaw w Głuchowie 

45 558,00 19 526,14 2021 
 

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości 
gruntów rolnych – budowa drogi w Żdżarach 

132.750,00 404 253,93 2021 
 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych 

   

Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie 
gminy Kawęczyn 

4 750 000,00 250 000,00 2022 

Projekt i budowa kolektora kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kawęczyn 

1 425 000,00 75 000,00 2022 

Budowa dróg obsługujących strefę 
inwestycyjną, mieszkaniowo-usługową w 
miejscowości Marianów Kolonia 

2 090 000,00 110 000,00 2022 
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IV. 1. GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA 

Gmina Kawęczyn realizuje zadania nałożone ustawą o samorządzie gminnym w zakresie 

wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych. Gminę Kawęczyn w zakresie obsługi urządzeń sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej prowadzi Zakład Usług Wodnych z siedzibą w Koninie, który oprócz 

wykonywania zadań statutowych świadczy również usługi w zakresie: budowy i remontów sieci 

i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, doradztwa w dziedzinie wodnej, kanalizacyjnej 

(projektowanie, budowa, wydanie warunków technicznych) 

IV. 2. GMINNA SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA  
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, 

zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacje prawną 

w tym zakresie wprowadza ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków , która w art. 3. powtarza, że zbiorowe  

zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. 

Tabela : Informacje dotyczące sieci wodociągowej 
 

Sieć wodociągowa 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Długość w km 151,33 151,8 152,68 

Ilość awarii 83 53 61 

Ilość wykonanych remontów 15 6 7 

Liczba gospodarstw domowych 

podłączonych do sieci wodociągowej 

8 19 6 

 

Tabela : Informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej 
 

Sieć kanalizacyjna 2019 rok 2020 rok 2021rok 

Długość w km 18,26 18,26 18,26 

Ilość awarii 27 30 33 

Ilość wykonanych remontów 3 3 2 

Liczba nowych gospodarstw domowych 

podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 

0 1 0 

Oczyszczalnie przydomowe wybudowane 
dzięki pozyskanym środkom przez Gminę 

0 0 45 

Na terenie Gminy Kawęczyn działa oczyszczalnia odbierająca ścieki ze zbiorczych 

kanalizacji sanitarnych z następujących miejscowości: Ciemień, Kawęczyn, Kowale Pańskie, 

Kowale Pańskie Kolonia. 
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IV. 3. GOSPODARKA ODPADOWA  

 
Katalog zadań własnych gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym, która w art. 7 przewiduje, m.in. zajmowanie się sprawami 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. To ogólnikowe ujęcie zadań własnych gminy 

wskazuje, że ich uszczegółowienia szukać należy w innych ustawach. W przypadku 

gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę będą to m.in. przepisy ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są wykorzystane na 

cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Z pobieranych opłat gmina pokrywała koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje koszty: 

• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

• utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

• obsługi administracyjnej systemu; 

• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Wg złożonych deklaracji (1.513 szt) w 2021 roku (stan na 31.12.2021r) w Gminie 

Kawęczyn było 4.621 osób objętych systemem gospodarki odpadami. Koszty jego funkcjonowania 

przedstawiały się następująco: 

        Tabela : Struktura kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2020 i 
2021 roku 

 

  
2020 rok 

 
2021 rok 

Wydatki 878.300,00 1.091.972,00 

Odbiór i zagospodarowanie 809.500,00 1.008.109,00 

Koszty obsługi administracyjnej 68.800,00 71.263,00 

Koszty funkcjonowania PSZOK - 12.600,00 

 
Wpływy 

Opłaty dokonane przez mieszkańców 747.224,29 1.000.403,46 
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   Tabela: Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców gminy Kawęczyn w latach  
2017 – 2021 (tony) 

 

Rodzaj frakcji  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

Papier i tektura 

                 5,38           96,38 

4,74 7,72 16,64 

Tworzywa sztuczne i metale 
88,96 116,98 133,14 

Szkło białe i kolorowe 
               69,33 57,90 69,12 79,68 81,01 

Odpady biodegradowalne    14,40 26,74 35,96 55,76 56,72 

Odpady wielkogabarytowe 
              20,30 27,96   22,96 43,40 0,00 

Zmieszane odpady komunalne             386,10 469,44 522,88 504,36 508,62 

PSZOK 
         0,00 0,00             0,00           0,00         42,19 

 
 

IV. 5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
 

W 2021 roku zasób mieszkaniowy Gminy Kawęczyn obejmował 10 lokali, w 

tym 8 mieszkań  przeznaczonych pod najem socjalny. 

Należności czynszowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 72 578,68 zł. Zaległości 

w opłatach czynszowych wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 2.157,06 zł 

i dotyczą zaległości bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych. 

 

W dniu 5 listopada 2021r r. został podpisany akt notarialny na ustanowienie odrębnej 

własności lokalu oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Będziechów. 

W/w  lokal mieszkalny o pow. 70m2– przeznaczony był pod najem socjalny. Został on zbyty wraz z 

pomieszczeniami przynależnymi o pow. 13,26m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 

wynoszącym 8326/19825 części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służyły do 

wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz tym samym udziale współwłasności działki nr 235/1 z 

ogólnej powierzchni 1845m2. W wyniku przeprowadzonego przetargu na zbycie lokalu, został on 

sprzedany za kwotę 72 708,00 złotych. 

W 2021r. gmina nabyła  dwie działki z przeznaczeniem na utworzenie terenów 

rekreacyjnych, tj. działkę o nr  ewidencyjnym 100/5 , o powierzchni  0,1500ha w miejscowości 

Leśnictwo za kwotę 12 510,00zł  oraz działkę o nr ewidencyjnym 4/4 – o powierzchni 0,1231ha w 

miejscowości Dziewiątka za kwotę 11 731,00. 

Ponadto Gmina Kawęczyn nabyła działki w miejscowości Marianów- Kolonia o powierzchni 
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0,1242ha objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone w planie 

pod drogę wewnętrzną, za kwotę 1530,70 zł. 

W 2021r. zostały wypłacone odszkodowania za przejęcie przez Gminę Kawęczyn dróg 

publicznych wydzielonych na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kawęczyn w miejscowości Marianów-Kolonia. Drogi te  z mocy prawa 

przeszły na własność gminy z dniem, w który decyzje zatwierdzające podział nieruchomości stały 

się ostateczne. Gmina Kawęczyn przejęła łącznie drogi o powierzchni  0,6618 ha, wypłacając 

odszkodowanie właścicielom nieruchomości w wysokości łącznie 74 155,00zł. 

Ponadto Gmina Kawęczyn przejęła za odszkodowaniem drogę publiczną znajdująca się na 

terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kawęczyn 

(Kawęczyn Centrum). Była to  droga  publiczna o pow. 0,0792 ha,  za którą zostało wypłacone 

odszkodowanie w  kwocie  7 682,00 zł.  

Dla w/w nieruchomości znajdujących się w miejscowości Marianów- Kolonia oraz Kawęczyn  

zostały wykonane  operaty szacunkowe  przez rzeczoznawcę majątkowego, które  określiły wartość 

rynkową przejmowanych za odszkodowaniem przez Gminę Kawęczyn nieruchomości. 
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Fot. Archiwum Urzędu Gminy w Kawęczynie 

 
DZIAŁ V OŚWIATA I WYCHOWANIE 
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V. 1. OFERTA EDUKACYJNA GMINY KAWĘCZYN  

Gmina Kawęczyn jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych, w 

których realizowany jest również proces wychowania przedszkolnego oraz przedszkola 

gminnego.  

Gminne placówki oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 oferowały kształcenie w 

następującej liczbie oddziałów: 

 

Ilość oddziałów prowadzonych w szkołach w roku szkolnym 
2020/2021 

Szkoła Oddziały szkolne Oddziały przedszkolne 

 2020/2021 2020/2021 

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie 8 2 

Szkoła Podstawowa w Kowalach 
Pańskich - Kolonia 

 8 2 

Szkoła Podstawowa w Skarżynie 7 2 

Szkoła Podstawowa w Tokarach 
Pierwszych 

7 2 

  Przedszkole Gminne w Kowalach    
  Pańskich  

- 3 

 

 

 

V. 2. FINANSOWANIE OŚWIATY W 2021 ROKU_____________________________ 
 

Wydatki na oświatę już od wielu lat stanowią znaczącą pozycję w ogólnych wydatkach 

budżetu Gminy Kawęczyn. Gmina otrzymuje subwencję oświatową na prowadzenie szkół. 

Subwencja oświatowa, określana corocznie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie 

pokrywa jednak wszystkich wydatków ponoszonych przez gminę na finansowanie tego 

właśnie zadania. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie gminy 

własnych środków na realizację tej dziedziny zadania własnego. 

Subwencja oświatowa na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku wyniosła 

5.706.019,00 zł. Na oświatę i wychowanie w 2021 roku Gmina 

Kawęczyn wydała 8.472.865,70 zł z czego: 

 na wynagrodzenia – 7.372.674,83 zł, 

zakup oleju opałowego – 207.610,00 

usługa dowozu dzieci do szkół – 106.326,70 
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Tabela: Struktura poniesionych kosztów dotyczących funkcjonowania szkół gminnych 

 

Szkoła 2020 rok 2021 rok 

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie 2.004.144,44 2.105.090,17 
Szkoła Podstawowa w Kowalach 
Pańskich - Kolonii 

1.688.153,94 1.776.984,02 

Szkoła Podstawowa w Skarżynie 1.395.004,03 1.555.952,74 
Szkoła Podstawowa w Tokarach 
Pierwszych 

1.793.902,15 1.980.567,41 

Przedszkole Gminne w Kowalach 
Pańskich  

650.778,31 740.334,93 

ogółem 7.531.982,87          8.158.929,27 

           
 W tabeli powyżej nie są uwzględniane koszty dowozów i zakupu oleju opałowego. 
 

Tabela: Struktura poniesionych kosztów dotyczących funkcjonowania oddziałów 

przedszkolnych w placówkach gminnych 
 

Oddział przedszkolny 2020 rok 2021 rok 

przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie 219.168,50   217.964,62 
przy Szkole Podstawowej w Skarżynie 141.015,77 175.097,75 
przy Szkole Podstawowej w Tokarach 
Pierwszych 

183.171,63 184.246,09 

  Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich                        
       

         650.778,31                                 740.334,93 

suma 1.194.134,21   1.317.643,39 

 
W placówkach oświatowych na terenie Gminy Kawęczyn realizowane były następujące 

projekty: 

1. Poznaj Polskę  

Gmina Kawęczyn otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod 

nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021, na realizację 6 krajowych wycieczek szkolnych o charakterze 

edukacyjnym. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi:  43.336,00 zł. Wkład własny stanowi: 

13.286,00 zł. W wycieczkach szkolnych uczestniczyło 256 uczniów naszych szkół podstawowych, 

którzy odwiedzi min. Warszawę, Wrocław, Toruń, Malbork, Hel, Gdańsk, Rogalin, Kórnik. 

2. Aktywna Tablica  

Gmina Kawęczyn otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024  „Aktywna tablica 2021” dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Tokarach Pierwszych. Łączna kwota zadania wynosiła 43.8750zł, w tym 8.750,00zł (jako 20% 

wkładu własnego) oraz 35.000,00zł (jako 80% dofinansowania). 
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3. Laboratoria Przyszłości  

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone 

w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu 

zainteresowań. Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w 

budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, 

inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kawęczyn znalazły się wśród beneficjentów 

programu Laboratoria Przyszłości.  Placówki otrzymały wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie 

będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.  

Cztery szkoły naszej gminy otrzymały łącznie 210.000,00 zł, w tym: 

- Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczyn - 60.000,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii- 60.000,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych - 60.000,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie- 30.000,00 zł. 

Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu 

wyposażenia programu. 

Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą: 

- drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.); 

- mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; 

- sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); 

- stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). 

Takie wyposażenie z pewnością unowocześni i uatrakcyjni lekcje oraz dodatkowe zajęcia w szkole. 

 

4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich  otrzymało wsparcie finansowe w 

kwocie 2 500,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 

2021-2025” na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz 

realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład własny w w/w projekt wyniósł 700,00 zł. 

W ramach projektu zakupiono książki, realizowano kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, 

której celem była promocja czytelnictwa oraz zachęcanie do sięgania po książkę w każdej sytuacji. 

Przedszkole Gminne zorganizowało również konkurs plastyczny dla dzieci pt.: „Postać z ulubionej 

książki”, w którym nagrodami były oczywiście  książki. 
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VI.4 . ŻŁOBEK  

Od 2021 roku rozpoczął swoją działalności Gminny Żłobek w Kawęczynie. Gminny Żłobek w 

Kawęczynie na dzień 31.12.2021r. sprawował opiekę nad 35 dziećmi uczęszczającymi do dwóch grup 

wiekowych: 

- pierwsza  grupa  (dzieci najmłodsze do 2 roku życia) –15 dzieci. 

- druga grupa (od 2 do 3 roku życia)   –  20 dzieci. 

Pomimo trudnej sytuacji związanej z Covid-19 funkcjonowanie Żłobka było tylko w niewielkim stopniu 

ograniczone. Żłobek był zamknięty jedynie od 27.03.2021 r. do 18.04.2021r. W pozostałych 

miesiącach roku Żłobek funkcjonował bez ograniczeń. W sierpniu 2021r. Gminny Żłobek w 

Kawęczynie opuściło 13 pierwszych absolwentów. 

W 2021 roku w Gminnym Żłobku w Kawęczynie pracowało 13 osób, w tym: 1 etat – Dyrektor Żłobka, 

8 etatów – Opiekunki, 2 x 0/5 etatu Woźna, 0/5 etatu Sprzątaczka, 80 godz. w miesiącu umowa 

zlecenie  - Pielęgniarka- Położna 

Żłobek pokrywał swoje wydatki ze środków otrzymanych z EFS w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego z projektu UE. Ponad to Gminny Żłobek w 

Kawęczynie w 2021r.  otrzymał środki finansowe z Programu Maluch+ edycja 2021 (moduł 2) w 

wysokości 33.600,00 zł i 37 800,00 zł. 

Przeciętne koszty ponoszone przez rodziców związane z pobytem dziecka w Placówce zgodnie 

z Uchwałą Nr XXVII/194/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 listopada 2020r. W sprawie ustalenia 

opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz określenia warunków zwolnienia od 

ich ponoszenia wynosi 700,00 zł. W okresie realizacji projektu żłobkowego EFS pt. „Gmina Kawęczyn 

wspiera najmłodszych mieszkańców” rodzice zwolnieni byli z ponoszenia  opłaty. Opłata za 

całodzienne wyżywienie dziecka była opłatą stałą i w okresie realizacji projektu od 04.01.2021- 

30.09.2022 wynosiła 135 zł miesięcznie.  

Realizacja zadań statutowych w 2021 roku, wynikała z zatwierdzonych planów pracy 

(2021/2022), które zawierały cele szczegółowe, przedstawione założenia ogólne do planów pracy. 

Personel (opiekunki,  pielęgniarka) realizują zadania placówki poprzez: zabiegi pielęgnacyjne, 

higieniczne, edukację, organizowanie dzieciom zabawy, prawidłowe żywienie, życzliwe podejście. 

Opiekunki dbają o bezpieczeństwo dzieci prowadząc stałą obserwację oraz zwracając uwagę na 

wszelkie zagrożenia. 

W ramach programu edukacji prozdrowotnej rodziców i opiekunów dzieci, zgodnie z planem 

pracy zrealizowano zagadnienia z zakresu profilaktyki zdrowotnej, higieny, procedur bezpieczeństwa. 

W 2021 roku pracownicy Żłobka wzięli udział w wielu spotkaniach, szkoleniach dotyczących 
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wzbogacenia posiadanej wiedzy i umiejętności, m. in.: z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, ewakuacji oraz postępowania w razie pożaru, bądź innych zagrożeń, oraz szkoleniu 

BHP. 

W zakresie doskonalenia wewnętrznego kadry opiekuńczej, szkolenia dotyczyły m.in.: 

- „Szkolenie podnoszące umiejętności pracy z dzieckiem do lat 3.” 

- „Komunikacji pozytywnej z dzieckiem i klientem .” 

- „ Praca metodami kreatywnymi i wielozmysłowymi z dziećmi.” 

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości w Żłobku w 2021 roku dzieci wzięły udział w 

licznych uroczystościach, m.in.:  „Dzień Babci i Dziadka”;  „Bal Karnawałowy”; „Tłusty Czwartek”; 

„Dzień Pizzy”; „Dzień Pieska”; „Dzień Dentysty”;  „Dzień Otwarty w Żłobku”; „Zielono mi – zielone 

zajęcia edukacyjne w żłobku”;  „Dzień Ziemi”; ”Dzień Flagi Narodowej”; „Dzień Strażaka;” „Dzień 

Dziecka;” „Zakończenie Żłobka – pożegnanie pierwszych absolwentów”; „Dzień Postaci z Bajek”; 

”Pokaz Mody Patriotycznej”; ”Światowy Dzień Pluszowego Misia”; ”Spotkanie z Mikołajem”; „Jasełka”; 

Organizowane były także spotkania informacyjne i integracyjne dla rodziców/opiekunów 

prawnych, np.: 

1) zebrania ogólne dla rodziców/opiekunów prawnych, podczas których informowani byli o 

podstawowych zasadach funkcjonowania Placówki, a także o wynikających z aktów prawnych i z 

regulaminów wewnętrznych ich prawach i obowiązkach; 

2) prowadzenie gazetek tematycznych, nt. rozwoju i opieki nad dziećmi; 

3) prowadzenie „Galerii Dziecięcej” dokumentującej działalność Żłobka – gazetka  i strona 

internetowa portalu społecznościowego FB; 

4) Dzień Otwarty; 

5) Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 

Żłobek prowadzi żywienie dostosowane do wieku dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. 

Żywienie w Żłobku jest racjonalne i zbilansowane, uwzględniające obowiązujące wytyczne dotyczące 

zasad prawidłowego żywienia: wysoka jakość i dobór surowca, urozmaicenie posiłków, zapewniany 

zakup świeżych produktów od stałych i sprawdzonych dostawców.  Posiłki przygotowywane były w 

formie cateringu przez Spółdzielnię „Powrócisz Tu”. 
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Fot. Archiwum Urzędu Gminy w Kawęczynie 

 
 
 
 

 
 

        DZIAŁ VI KULTURA, SPORT I REKREACJA 
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VI.1 . WYDARZENIA KULTURALNE NA TERENIE GMINY 
 

W 2021 r. z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 ograniczono zaplanowane imprezy i 

wydarzenia kulturalne na terenie całej gminy.  

Gmina Kawęczyn zorganizowała w kameralnym gronie promocje trzech publikacji.  

Pierwsza z nich pt. „KAWĘCZYNIAK 1995-2020 Czasopismo Samorządu Gminy Kawęczyn” autorstwa 

prof. Ryszarda Kowalczyka wydana z okazji 25-lecia istnienia „Kawęczyniaka” odbyła się 09.06.2021 

r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.  

21.09.2021 r. miały miejsce uroczyste obchody 80. rocznicy utworzenia getta Czachulec 

połączone z promocją publikacji Pawła Janickiego pt. „Heidemulle” czyli „Młyn na wrzosowisku- 

historia getta wiejskiego w  Czachulcu Nowym”.  

10.11.2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie miała miejsca 

promocja dwutomowej publikacji pt. „Wspomnień blask” autorstwa Pauliny Woźniak. 

Jedyną imprezą kulturalną zorganizowaną w 2021 roku były Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne, 

który odbyły się 05.09.2021 r. w Kawęczynie zorganizowane we współpracy ze Starostwem 

Powiatowym w Turku. W dożynkach aktywnie uczestniczyły gminy powiatu tureckiego, sołectwa oraz 

koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Kawęczyn. Podczas dożynek nie zabrakło konkursów na: 

Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Tureckiego, Najpiękniejszy Wieniec Gminy Kawęczyn, I 

Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Przeciąganiu Liny, I Mistrzostwa Powiatu Tureckiego w Dojeniu 

Krowy. 

   Sołectwa ze względu na pandemię zrezygnowały z organizacji spotkań rekreacyjno –        

         sportowych czy kulturalnych. 

 
 

VI.2 . DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH 

 
 

Świetlice wiejskie pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny i integrują 

społeczność. Służą nie tylko dzieciom, ale także dorosłym.  

Na terenie Gminy Kawęczyn zlokalizowanych jest 10 świetlic, z czego 4 tj. w: Ciemieniu, 

Marcjanowie, Młodzianowie, Wojciechowie stanowią własność gminną. Pozostałe świetlice są 

użyczone od Ochotniczych Straży Pożarnych na cele statutowe sołectw. 

 
VI.4 . BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KAWĘCZYN 

 
Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn jest samorządową instytucją kultury, której 

organizatorem jest Gmina Kawęczyn. Działa ona na podstawie ustawy z dnia 25.10.1997 roku o 

bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 
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publicznych. 

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie zbiorów bibliotecznych 

oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, 

kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Kawęczyn. 

Środki na działalność i funkcjonowanie pochodzą z dotacji Urzędu Gminy, wpływów 

uzyskiwanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych oraz 

innych źródeł przewidzianych przepisami prawa. 

Plan finansowy Biblioteki na 2021 rok wynosił 128.000,00 zł. w sumie w 2021 roku wydatkowano 

kwotę 126.756,88 zł. 

 

Tabela : Porównanie dochodów Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn w 2020 i 2021 roku 

 

Źródło dochodu 2020 rok 2021 rok 

Dotacja z Urzędu Gminy 123.000,00 123.000,00 
Dotacja z Biblioteki Narodowej    4.828,00      5.000,00 

 
 
 

Tabela : Szczegółowe wydatki poniesione przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kawęczyn w latach 
2020 -2021 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wydatki Biblioteki 2020 2021 

Wynagrodzenia i pochodne 77.909,79 78.809,92 

Zakup nowości wydawniczych 10.824,33 12.312,25 

Zakup materiałów biurowych i reklamowych do 
zajęć w bibliotekach 

10.410,63 11.946,80 

Zakup energii elektrycznej 2.538,39 2782,08 

Usługi telekomunikacyjne 948,20 972,78 

Usługi remontowe 2381,30 0,00 

Pozostałe usługi 14.495,03 14.790,02 

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale 

2108,76 2108,76 

Podróże służbowe krajowe 33,44 33,44 

Różne opłaty i składki 588,60 565,00 

Odpisy na ZFŚS 2480,42 1937,83 

Podatek od nieruchomości 422,00 498,00 

Ogółem: 125.140,89 126.756,88 



 

45 
 

 

VI.5 . KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH____________________________________ 
 

Koła Gospodyń Wiejskich integrują lokalne społeczności, kultywują dawne zwyczaje i 

tradycje przekazując je młodemu pokoleniu. Swoją obecnością uświetniają gminne 

uroczystości. Dzięki nim kwitnie życie kulturalne wsi. 

 Na terenie naszej gminy wiele jest aktywnych kobiet skupionych w kołach gospodyń 

wiejskich. Od 2018 roku powstało łącznie 12 zarejestrowanych w ARiMR kół tj: Koło 

Gospodyń Wiejskich w Marianowie Kolonia,  Koło  Gospodyń Wiejskich w Marcinowie, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Będziechowie, Stowarzyszenie "Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich i 

Sołectwa Tokary", Koło Gospodyń Wiejskich "Marianki" w Marianowie, Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich w Głuchowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Milejowie, Koło Gospodyń 

Wiejskich w Leśnictwie, Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżarach ,,DONATANKI ’’, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Młodzianowie, Koło Gospodyń Wiejskich ,,WojciechoWIANKI’’ w 

Wojciechowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Ciemieniu. 

 Panie mimo swoich licznych obowiązków w życiu zawodowym oraz rodzinnym zawsze 

znajdują czas na reprezentowanie gminy podczas różnorakich imprez i wydarzeń 

kulturowych oraz konkurów odnosząc dzięki temu liczne sukcesy. 

 W 2021 roku gospodynie z Będziechowa zdobyły pierwsze miejsce w etapie 

regionalnym Finału Bitwy Regionów 2021. Zajęcie pierwszego miejsca w I etapie konkursu 

pozwoliło na wzięcie udziału w Ogólnopolskim Finale konkursu ,,Bitwy Regionów’’ który 

odbył się w Częstochowie. 

 Kolejnym powodem do dumy było znalezienie się przez Koło Gospodyń Wiejskich 

„Wojciechowianki” na podium w ogólnopolskim Plebiscycie pod patronatem Anny 

Gembickiej "Plebiscyt dla KGW" Panie zdobyły III miejsce, a od drugiej pozycji dzieliło je 

jedynie siedem głosów. 

 Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy wystąpiły także na „Bożonarodzeniowym 

Kiermaszu Rękodzieła” w Turku prezentując wykonane własnoręcznie ozdoby świąteczne, 

stroiki oraz pyszne smakołyki, które przywołały nam bożonarodzeniowe smaki naszych 

babć.  

 KGW z Tokar i Marianowa zostały laureatami konkursu zorganizowanego przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ,,Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w 

Wielkopolsce zdobywając nagrody pieniężne w wysokości 2500,00 zł dla każdego z kół.  

KGW Marianki reprezentowały naszą gminę w „Konkursie na największą wielkopolską Pyrę 

oraz najsmaczniejsze jadło z pyry." Konkurs odbywał się w Ostrzeszowie. Gospodynie z 

Marianowa zaprezentowały potrawę „szare kluski od serca z lokalnymi dodatkami '' 
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W październiku podczas IV Przeglądu Zespołu i Grup Śpiewaczych w Stawiszynie odbył się 

konkurs pod hasłem „Lokalna kuchnia promocją obszarów wiejskich”, na którym Koło 

Gospodyń Wiejskich z Tokar zdobyło wyróżnienie. 

 We wrześniu 2021 roku odbył się XI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskim w 

Licheniu. Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Marianki z Marianowa zdobyły pierwsze 

miejsce w kategorii „Najładniejsze stoisko Kół Gospodyń wiejskich”. Na tym samym zjeździe 

panie z  KGW Wojciechów zajęły II miejsce w kategorii konkursowej „Słodkie smaki- 

twaróg”. 

 W sierpniu 2021 roku podczas odbywającego się w Krwonach konkursu "Kultura ze 

Smakiem" Koło Gospodyń Wiejskich z Wojciechowa zwyciężyło w rywalizacji na najlepszą 

nalewkę. 

 Podczas obchodów 25-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie Gospodynie z Koła 

Gospodyń Wiejskich z Wojciechowa reprezentowały powiat turecki i odebrały wyróżnienie za 

Konkurs "Od Zapustów do Zielonych Świątek". 

 Oprócz sukcesów w licznych konkursach Panie z KGW w Będziechowie mogą się 

pochwalić także występem telewizyjnym w TVP 3 Poznań w programie „Witaj Wielkopolsko” 

gdzie opowiedziały o swojej działalności i osiągnięciach.  

VI. 6 SPORT I REKREACJA NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN_____________________ 
Na terenie Gminy Kawęczyn zlokalizowane są następujące obiekty sportowe: 

a) „Moje Boisko Orlik” w Kawęczynie. 

b) Dwa boiska gminne, piłkarskie, pełnowymiarowe w Tokarach i Kawęczynie. 

c) Dwie hale przyszkolne w Kowalach Pańskich i Kawęczynie. 

W 2021 r. realizowane były 3 projekty sportowe:  Szkolny Klub Sportowy edycja 2021 (ok 

2.500,00 wkładu Gminy Kawęczyn), Projekt Umiem Pływać edycja 2021 (ok. 7.500,00 zł wkładu 

Gminy Kawęczyn) oraz Lokalny Animator Sportu edycja 2021.   

W Gminie Kawęczyn aktywnie działał Gminny Klub Sportowy Orzeł Kawęczyn. Zrzeszał on 3 

sekcje piłkarskie, orlików, juniorów oraz seniorów. Główne cele stowarzyszenia to wychowywanie 

dzieci i młodzieży poprzez sport, propagowanie sportu w Gminie Kawęczyn. Klub wraz z Urzędem 

Gminy organizują coroczne turnieje w tenisa stołowego, siatkówkę oraz piłkę nożną. 

W Gminie Kawęczyn również aktywnie działa Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki, zrzesza 

on kilkadziesiąt osób z terenu Gminy Kawęczyn (dzieci, młodzieży i dorosłych). 

Z powodów pandemicznych większość turniejów, imprez cykliczne w 2021 r. nie była 

orgaznizowana.  
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Fot. Ewa Kornet 

 

 
 

 
 
 

         DZIAŁ VII  POMOC SPOŁECZNA 
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VII.1 . GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tworzony jest na podstawie uchwały rady gminy, 

która nadaje mu statut. Podmiot ten nie ma osobowości prawnej, działa jako gminna 

jednostka organizacyjna, tworzona na podstawie art 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym i posiada status jednostki budżetowej. 

 

Tabela: budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2020-2021 
 

Budżet Wojewody Budżet Gminy 

Rok 
Plan 

ogółem 
Wykonani

e 
ogółem 

Plan 

ogółem 
Wykonanie 

ogółem 

           2020 

22020 
8 495 215,36 8 418 362,21 903 222,00 524 753,19 

 

2021 
8 197 748,21 8 163 854,33 905 486,00 632 169,73 

 

 
W 2021 roku pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń w tym 

pracy socjalnej, objętych zostało 250 osób pozostających w 108 rodzinach/gospodarstwach 

domowych. 

 
Wykres : Struktura pomocy udzielanej mieszkańcom gminy Kawęczyn w 2021 roku 
 
 

 
 

 

 

 
 

14,41%

6,31%

37,84%

0,90%

40,54%

zasiłki stałe zasiłki okresowe

posiłki usługi opiekuńcze

inne zasiłki celowe i w naturze

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_samorz%C4%85dzie_gminnym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_samorz%C4%85dzie_gminnym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_bud%C5%BCetowa
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Tabela : Szczegółowe informacje dotyczące pomocy przyznanej w 2020 - 2021 roku 

 

 
Udzielone 

świadczenia 

Liczba 
osób, 

którym 
przyznano 
świadczeni

a 

 
Liczba rodzin 

 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

 
Kwota świadczeń 

 

Średni koszt 
na 

rodzinę 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Zasiłki stałe 19 16 18 16 19 17 112 424 92 600 6 245,78 5 787,50 

Zasiłki 
okresowe 6         7 6 7 24 31 22 083 58 872 3 680,50 8 410,29 

Posiłek 74 42 35 22 164 109 28 740 34 594 988,40 1  572,45 

Usługi 
opiekuńcze 3 1 3 1 3 1 16 670 6 509 5 556,67 6 509,00 

Inne zasiłki 
celowe i w 
naturze 

59 45 58 44 130 108 46 674 62 800 804,72 1 427,27 

 
 

Wielu mieszkańców dodatkowo również korzysta z świadczeń wychowawczych takich jak 500+. 

 
Tabela: Kwota świadczeń wychowawczych przyznanych na przełomie lat 2020-2021 

 

Rok 2020 2021  

Kwoty 
świadczeń 

5 874 704,16 5 821 284,78  

 
 

 

 Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie wypłacał świadczenia rodzinne wraz z 

dodatkami oraz składki emerytalno – rentowe w 2020 roku w wysokości 1.988.959,76, a w 2021 

roku 1.978.835,37 zł. 

W 2021 roku  w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kawęczynie realizowano 

następujące projekty: 

1) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wsparciem objęto 8 osób, w tym 4 osoby dorosłe ze 

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. Poniesione koszty  w ramach programu: 55.905,91 zł 

2) Program operacyjny Pomoc Żywnościowa – z pomocy skorzystało 614 osób, wydano około 29 ton 

żywności 

3) Program w realizowany w ramach środków PFRON  „pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. 

Wsparciem objęto osoby niepełnosprawne. Co miesiąc, przez okres   5 miesięcy 31 osób 

otrzymywało artykuły spożywcze. Łącznie w ramach programu poniesiono wydatki w kwocie 

45.415,00 zł 
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VII.2 . ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Jest placówką pobytu dziennego. 

W 2021 roku w  placówce przebywało 30 podopiecznych z czego 13 osób z upośledzeniem 

umysłowym. 10 z tych osób posiadało znaczny stopień upośledzenia umysłowego, a 3 umiarkowany 

stopień . 

Prowadzono terapie zajęciowe za pomocą pracowni komputerowej, teatralnej, artystyczno-

rękodzielnicza, ogrodniczo-porządkowa oraz kulinarna. Podczas zajęć wspólnych podopieczni brali 

udział w następujących terapiach; kinezyterapia, silwoterapia, ludoterapia, muzykoterapia, 

biblioterapia, arteterapia, ergoterapia, zajęcia rekreacyjne, hortiterapia, filmoterapia, teatroterapia, 

socjoterapia. Poprawie codziennych umiejętności niezbędnych przy samodzielnym funkcjonowaniu 

pomagać miały treningi szeroko rozwijające umiejętności społeczne oraz egzystencjalne. 

Rehabilitacja ruchowa, zabawy taneczne oraz udział w imprezach integracyjnych wzmacniały 

poczucie pewności siebie u jej uczestników. Psychoterapia oraz aktywizacja zawodowa podnosiły 

świadomość uczestników w zakresie zdrowia psychicznego, radzenia sobie w trudnych sytuacjach a 

także możliwości zatrudnienia. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2021 roku dysponował środkami finansowymi w 

wysokości      763 957,75 zł, w całości z budżetu Wojewody. ŚDS w Młodzianowie zatrudniał 12 

osób. Kadra uczestniczyła w licznych szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych. 

We własnym zakresie zapewniono dowóz na zajęcia. Średnio w zajęciach w 2021 roku w ŚDS 

regularnie uczestniczyły 23 osoby. Rok 2021 to kolejny rok funkcjonowania ośrodka w czasie 

pandemii, co spowodowało konieczność zmian w zakresie funkcjonowania. Zgodnie z decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego w terminie od 17 stycznia do 12 marca i od 4 maja do 14 maja Dom 

funkcjonował hybrydowo. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i brali udział w zajęciach 

naprzemiennie. Praca  z uczestnikami zorganizowana była w sposób ograniczający możliwość 

kontaktu. W tym czasie zgodnie z zaleceniami zrezygnowano z przygotowywania posiłków w 

pracowni kulinarnej na rzecz usługi cateringowej – dostarczanie jednego ciepłego posiłku dziennie. 

Od 15 marca do 30 kwietnia decyzją Wojewody Wielkopolskiego została zawieszona działalność 

ośrodka. W tym czasie pracownicy ŚDS byli w ścisłym kontakcie telefonicznym z uczestnikami lub 

ich rodziną, bądź odwiedzali ich w środowiskach. Dostarczono uczestnikom skromne paczki 

świąteczne, a także w razie potrzeby prace np. plastyczne do wykonania w domu. W tym czasie 

uczestnicy mogli korzystać z pomocy telefonicznej psychologa zatrudnionego w ŚDS a także 

psychologa,  terapeuty środowiskowego i lekarza psychiatry z Centrum Zdrowia Psychicznego w 

Turku. 
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      DZIAŁ VIII  ZDROWIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fot. Archiwum Urzędu Gminy  
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VIII. 1 DZIAŁALNOŚĆ GMINY KAWĘCZYN W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMIANII  

 

   Każdy samorząd na mocy obowiązujących przepisów zobowiązany jest do powołania w 

swoich strukturach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której zadaniem 

jest realizacja zadań ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a szczególności zwiększanie dostępności i 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. 

       Środki uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z ustawą o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - 74.126,45 zł. 

       W 2021 roku budżet przeznaczony na przeciwdziałanie alkoholizmowi przedstawiał się 

następująco : 

 

Tabela : Wydatki i ich realizacja w 2021 roku przeznaczone na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 

 
2021 

Plan wydatków 52.000,00 
Wydatki 

wykonane 
62.952,16 

 
 

 
Tabela : Wydatki i ich realizacja w 2021 roku przeznaczone na przeciwdziałanie 
narkomanii 

 

 
2021 

Plan wydatków 3.000,00 

Wydatki 
wykonane 

0,00 

 

W roku 2021 do Komisji skierowano 5 wniosków o wszczęcie postępowania w 

kierunku  objęcia leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu. 

W 2 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Rodzinnego o orzeczenie zobowiązania do 

leczenia odwykowego. Sąd zdecydował o zastosowaniu przymusowego leczenie odwykowego w 

trybie stacjonarnym (czyli w Palcówkach Leczenia Uzależnień wskazanych przez Sąd). 

    W 2021 roku funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin 

działający w Kowalach Pańskich. W Punkcie raz w tygodniu odbywały się zajęcia terapeutyczne dla 

osób walczących z nałogiem, oraz dla członków ich rodzin. W 2021 roku ze wsparcia w takiej formie 



 

53 
 

skorzystało 50 osób, w tym część osób uczestniczy w warsztatach terapeutycznych regularnie. 

 

VIII. 2 WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII  

 

Na zadania związane z edukacją i wychowaniem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

w 2021 roku ogółem przeznaczono 62.952,16 zł. 

 
Tabela: Wydatki na ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

 

Cel przeznaczenia Kwota 

  

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.385,00 
Materiały i wyposażenie     120,00 
Badanie biegłych 700,00 
Opłaty sądowe 360,00 

Wynagrodzenia członków Komisji 6.135,00 
Szkolenia 190,00 

 
Edukacja i wychowanie 

 
9.390,00 

Edukacja i profilaktyka szkolna 9.390,00 
Szkolenia i narady 0,00 
Materiały edukacyjne 0,00 

 
Badania 

 
0,00 

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 0,00 

 
Organizacja czasu wolnego dzieci i dorosłych 
mieszkańców gminy 

 
12.916,60 

Zimowiska, obozy, biwaki, wycieczki 12.916,60 
Świetlice środowiskowe, festyny, imprezy 
plenerowe 

0,00 

 
Współpraca i wspomaganie działań instytucji i 
organizacji pozarządowych 

 
17.180

,56 
Instytucje 17.180,56 

 
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i 
członków ich rodzin 

 
16.080,00 

Umowy cywilnoprawne 15.960,00 
Materiały i wyposażenie 120,00 
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VIII. 4 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

 

Do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności tworzenie gminnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym celem takiego programu 

jest ograniczenie rozmiaru i następstw zjawiska przemocy na terenie Gminy 

Kawęczyn. 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 jest realizowany w oparciu o w/w ustawę o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz został przyjęty przez Radę Gminy 

Uchwałą XXXIV/248/2021 z dnia 26 maja 2021 roku. Jego realizatorem jest Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. 

Tabela: Rodzaje wszczętych, stwierdzonych i zakończonych czynów objętych 
klasyfikacją kodeksu karnego 

 201
9 

202
0 

2021 

Znęcanie się nad rodziną    
wszczęte 3 4 6 
stwierdzone 3 4 6 
zakończone 3 3 4 

Groźby karalne    
wszczęte 3 4 6 
stwierdzone 3 4 6 
zakończone 3 3 4 

Rozpijanie małoletniego    
wszczęte 0 0 0 
stwierdzone 0 0 0 
zakończone 0 0 0 

Uchylanie się od płacenia 
alimentów 

   

wszczęte 0 0 0 
stwierdzone 0 0 0 
zakończone 0 0 0 

 
 

Tabela: Liczba zdarzeń związanych z przemocą domową 

 2019 202
0 

202
1 

Interwencje dotyczące przemocy w 
rodzinie (dane z policji) 

   

Liczba ofiar przemocy w rodzinie ( 
ogółem) 

   

kobiety 15 11 9 
mężczyźni  0 0 0 
małoletni do 13 r.ż 0 0 0 
Nieletni 13-18 lat 0 0 0 
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Liczba sprawców przemocy domowej 
( ogółem) 

15 11 9 

kobiety                 
0 

0 0 

mężczyźni 15 11 9 
nieletni 0 0 0 

 

 

Liczba sprawców przemocy 
domowej pod wpływem 
alkoholu ( ogółem ) 

   

kobiety 0 0 0 
mężczyźni 13 10 8 
nieletni 0 0 0 
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DZIAŁ IX REALIZOWANE PROGRAMY  I 
POLITYKI 
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W 2021 roku w Gminie Kawęczyn ponadto obowiązywały i były realizowane następujące programy 

i polityki: 

Lp. Nazwa 

dokumentu 

Realizowane działania 

1 Strategia Rozwoju 

Gminy Kawęczyn 

na lata 2018-2023 

- współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców – 1 szt 

- budowa sieci wodociągowej - 880 mb 

- budowa przyłączy wodociągowych – 6 szt 

- budowa przydomowych oczyszczalni – 45 szt 

- remont dróg – 650 mb 

- budowa dróg – 890 mb 

- modernizacja punktów oświetlenia ulicznego – 3 szt 

- remont świetlic wiejskich – 3 szt 

- realizacja funduszu sołeckiego – 23 sołectwa 

- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 1 szt 

- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do szkół – 4 kpl 

- poprawa bezpieczeństwa w szkołach – 1 kpl 

- zajęcia pozalekcyjne z języków obcych – 287 godz. 

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – 642 godz. 

- organizacja spotkań/pikników rodzinnych – 6 szt 

- zakup terenów pod działki rekreacyjne – 0,27 ha 

- ogłoszenie konkursów na realizację zadań z zakresu sportu - 2 

2 Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy Kawęczyn 

W gminie Kawęczyn obowiązuje  Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn , które zostało  

zatwierdzone Uchwałą Nr XXXV/188/2013 z dnia 10 września 2013r.  

Studium zostało zmienione  Uchwałą  Nr XL/274/2018 Rady Gminy 

Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018r.  w 2021 roku została podjęta  

Uchwała nr XLII/287/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17 grudnia 

2021r. w sprawie uchwalenia  zmiany ”Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”. Zmiana 

studium została opracowana  dla terenów położonych w 

miejscowościach: Głuchów, Nowy Świat, Żdżary, Leśnictwo, umożliwia 

ona  podejmowanie  działań inwestycyjnych wyznaczając tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz  umożliwia kontynuowanie 

działalności z zakresu wydobywania kopalin. 
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3 Miejscowe Plany 

zagospodarowania 

przestrzennego  

W 2021 r obowiązywały następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

1) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/135/97 Rady Gminy w 

Kawęczynie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych 

terenów na obszarze gminy Kawęczyn,  

2) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr II/12/98 Rady Gminy w Kawęczynie z 

dnia 04 listopada 1998 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn,  

3) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/76/99 Rady Gminy Kawęczyn z 

dnia 28 października 1999 roku w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kawęczyn,  

4) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/109/2000 Rady Gminy w 

Kawęczynie z dnia 26 września 2000 roku w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn,  

5) Plan zatwierdzony nr Uchwałą Nr XXXVII/163/2001 Rady Gminy w 

Kawęczynie z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn,  

6) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr III/18/2002 Rady Gminy Kawęczyn z 

dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Marcjanów, gmina 

Kawęczyn,  

7) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX/213/2014 Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

miejscowości Kawęczyn – Kawęczyn Centrum”,  

8) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX/215/2014 Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

miejscowości Marianów Kolonia”,  

9) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Kawęczyn z 

dnia 28.10.2016r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - 

Kawęczyn Wschód",  
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10) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy 

Kawęczyn z dnia 30.10.2017r. w sprawie „Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali 

Pańskich do Głuchowa”.  

11) Plan zatwierdzony Uchwałą nr XLII/287/2018 Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 28.06.2018r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274, 275 i 276 

(obręb Kawęczyn) położonych w miejscowości Kawęczyn.  

12) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 6 października 2020 roku w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

miejscowości Marianów-Kolonia – Marianów-Kolonia Zachód”.  

13) W dniu 28 stycznia 2022r. została podjęta Uchwała nr XLV/289/2022 

Rady Gminy Kawęczyn w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia-

Strefa inwestycyjna” Na obszarze planu ustalono tereny o wiodącej 

funkcji produkcyjnej, przemysłowej, składowej oraz usługowej. 

Wprowadzenie planu pozwoli na kontrolowany rozwój  terenów 

inwestycyjnych. Łączna powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 

około 8 ha. 

4 Lokalny Program 

Rewitalizacji dla 

Gminy Kawęczyn 

Program Rewitalizacji realizowany jest przez Gminę Kawęczyn 

od listopada 2017 roku. Obszary rewitalizacji obejmuje 

miejscowości: Chocim, Głuchów, Kawęczyn, Młodzianów, Tokary 

Pierwsze.  

W roku 2021 w ramach realizacji rewitalizacji na wyżej wymienionych 

terenach przeprowadzano działania mające na celu poprawę integracji 

mieszkańców, integracji międzypokoleniowej z osobami 

niepełnosprawnymi, zwiększenia bezpieczeństwa  

mieszkańców oraz wsparciem dla młodych rodziców. Szczegółowo 

wszystkie powyższe działania są wykazane i opisane w raporcie w 

rozdziałach dotyczących: działań realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego, działań inwestycyjnych, projektów  

finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Do działań rewitalizacyjnych 
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zaliczamy m.in: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, remonty i 

przebudowa dróg, zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w 

Głuchowie. 

5 Wieloletni 

program 

gospodarowania 

mieszkaniowym 

zasobem gminy 

na lata 2021-2025 

W dniu 26 kwietnia 2022r. została podjęta Uchwała Rady Gminy 

Kawęczyn w sprawie w Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn na lata 2021-2025. Celem 

programu jest wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej , zmierzającej 

do zwiększenia możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych 

najuboższych mieszkańców gminy, określenia polityki czynszowej 

zapewniającej utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym oraz 

zwiększanie efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 

6 Program Opieki 

nad Zabytkami na 

lata 2019 - 2022 

W 2021 roku realizowany był Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022 przyjęty przez Radę Gminy Kawęczyn 

uchwałą Nr VII/56/2019 z dnia 29 marca 2019 r. 

W październiku 2021 r. zostało złożone sprawozdanie z realizacji 

"Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 

2019 — 2022” za okres  2 lat  tj. od października 2019 r. do września 

2021 r. przyjęte  Uchwałą Nr XL/272/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 

27 października 2021 r. 

7 Plan 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

dla Gminy 

Kawęczyn został 

przyjęty uchwałą 

Nr 

X/64/2015 Rady 

Gminy Kawęczyn 

z dnia 25 

września 2015r. 

Plan zawiera działania, które były i są podejmowane na poziomie 

lokalnym, leżące w kompetencji samorządu lokalnego, 

lokalnych przedsiębiorców, a także społeczeństwa gminy Kawęczyn. 

Celem działań jest redukcja emisji CO2, zmniejszenie energochłonności w 

różnych dziedzinach gospodarki 

oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. 

Działania te zostały podzielone na działania samorządowe, które skupiają 

się na obszarach publicznych oraz działania w obrębie społeczeństwa, 

których głównym tematem są zadania wykonywane w obszarze 

mieszkańców gminy.  

W dniu 25 lipca 2019 roku Wójt Gminy Kawęczyn podpisał porozumienie z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie 

realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Porozumienie ma 

na celu usprawnienie jego realizacji oraz 

dotarcie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców. 
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Od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. z terenu gminy Kawęczyn 

wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie w ramach PP „Czyste 

Powietrze”. 

Składane przez beneficjentów wnioski dotyczyły dofinansowania na: 

- kocioł na paliwo stałe –20 wniosków,  

- kocioł na paliwo stałe + mikroinstalacja fotowoltaiczna – 2 wnioski , 

- kocioł na paliwo stałe +termomodernizacja budynku +mikroinstalacja 

fotowoltaiczna – 1 wniosek, 

- kocioł na paliwo stałe +termomodernizacja budynku -2 wnioski, 

- termomodernizacja budynku- 1 wniosek, 

- pompę ciepła- 1 wniosek. 

8 Program Ochrony 

Środowiska dla 

Gminy Kawęczyn 

na lata 2016-2020 

(z perspektywą do 

2024) 

Celem Programu Ochrony Środowiska, jest troska o zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego środowiska na terenie gminy (dla 

mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społeczno-

gospodarczej) z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju  

społeczno-gospodarczego gminy poprzez stworzenie warunków dla 

trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 

pozostającego w równowadze ze środowiskiem przyrodniczym. 

Realizując założenia wynikające z programu gmina monitorowała jakość 

powietrza na terenie gminy poprzez zamontowany 

czujnik jakości powietrza na budynku Szkoły Podstawowej w Kawęczynie. 

Czujnik mierzy koncentrację pyłów zawieszonych PM 1, PM 2,5 i PM 10, 

ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność i temperaturę powietrza. Analiza 

całodobowych wskazań czujnika jakości powietrza przy Szkole 

Podstawowej w Kawęczynie (wg progów klas indeksu jakości 

powietrza: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły, bardzo 

zły) za okres od stycznia do grudnia 2021 r. wykazała, 

że  jakość powietrza”: 

-„bardzo zła” nie wystąpiła,  

-„zła” 3 dni,  

-„dostateczna” 5 dni, 

-„umiarkowana” 25 dni, 

 -„dobra” 71 dni 

- „bardzo dobra” 247 dni  
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9 Strategia 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

gminy Kawęczyn 

na lata 2021-2026 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Kawęczyn na lata 

2021-2026 określa cele strategiczne w poszczególnych sferach życia jak 

również cele operacyjne wraz z kierunkami działań realizowanych przez 

gminę. 

10 Gminny Program 

Wspierania 

Rodziny w Gminie 

Kawęczyn 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kawęczyn na lata 2021-

2023 stanowi samodzielny program, służący wspieraniu rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, który należy do zadań własnych gminy. Pomoc 

rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych oraz organizację pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Ustawa dokonuje podziału kompetencji, zadań i działań realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organ administracji 

rządowej 

11 Program 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych oraz 

przeciwdziałania 

narkomani w 

Gminie Kawęczyn 

W 2021 roku działania z zakresu zapobiegania uzależnieniom były 

realizowane  w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie 

Kawęczyn przyjętego uchwałą nr XXIX/209/2020 Rady Gminy Kawęczyn z 

dnia 29 grudnia 2020 roku. Głównym celem programu było ograniczenie 

szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania napojów 

alkoholowych, ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód 

zdrowotnych i rozwojowych dzieci wychowujących się w rodzinie z 

problemem alkoholowym, zapewnienie dostępności pomocy 

terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin,  motywowanie osób 

uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa 

odwykowego, realizacja programów profilaktycznych, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz 

działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie 

rozwiazywania problemów alkoholowych, narkomani i przemocy w 

rodzinie, w szczególności skierowana do dzieci i młodzieży. 

12 Program 

współpracy z 

W 2021 roku w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi  podpisano 6 umów na łączona kwotę  109 500,00 zł. 
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organizacjami 

pozarządowymi 

Wszystkie umowy zostały prawidłowo zrealizowane i rozliczone na kwotę 

109 500,00 zł. Dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Klub Sportów i 

Sztuk Walk w kwotę 10 000,00 zł; Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy 

„Orzeł Kawęczyn” w kwocie 60 000,00 zł, Stowarzyszenia Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Tokarach w kwocie 27 000,00 zł; Stowarzyszenia 

Towarzystwo Samorządowe w kwocie 3000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia 

Emerytów Rencistów Inwalidów Gminy Kawęczyn w kwocie 9500,00 zł.  

Cele określone w Programie Współpracy Gminy  Kawęczyn z 

Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 zostały osiągnięte. Wspierając 

zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał Organizacji 

aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. 

Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu 

przez gminę realizowanych przez organizacje zadań publicznych, 

budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy 

administracją publiczną, organizacjami pożytku publicznego oraz 

mieszkańcami Gminy Kawęczyn. 

13 Plany Odnowy 

Miejscowości  i 

Sołeckie Strategie 

Rozwoju 

W 2021 roku przyjęto do realizacji Uchwałą  nr XL/275/2021 Rady Gminy 

Kawęczyn z dnia 27 października 2021 r. Sołecką Strategię Rozwoju Wsi 

Młodzianów na lata 2021-2026,  Uchwałą nr XLI/283/2021 Rady Gminy 

Kawęczyn z dnia 29 listopada 2021r. Sołecką Strategię Rozwoju Wsi 

Marianów-Kolonia na lata 2022-2026 oraz Uchwałą nr XLI/284/2021 Rady 

Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2021 r. Sołecką Strategię Rozwoju 

Wsi Ciemień na lata 2021-2025.                                                                         

Dzięki przedstawionym Strategiom mieszkańcy poszczególnych sołectw 

prezentują swoją „małą ojczyznę” oraz przedstawiają potrzeby, do 

spełniania których dążą celem zapewnienia lepszego komfortu i standardu 

życia. Prezentują tym samym kierunki rozwoju swoich miejscowości. W 

2021 roku nie podjęto się realizacji ani nie zgłoszono do realizacji Planów 

Odnowy Miejscowości. 

14  Program opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności 

Program zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/232/2021 Rady Gminy 

Kawęczyn z dnia 25 marca 2021r. Z uwagi na występujący na terenie 

Gminy problem bezdomności psów i kotów przyjęcie Programu było 

niezbędne. Wdrożenie go pozwoliło na zmniejszenie ilości bezdomnych 

zwierząt na terenie naszej Gminy. W 2021 r oddano do schroniska 13 
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zwierząt na 

terenie Gminy 

Kawęczyn na rok 

2021 

zwierząt. Koszty realizacji Programu w 2021 roku wyniosły 59.504,08 zł 

15 Program 

usuwania 

wyrobów 

zawierających 

azbest  

W ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW w Poznaniu naboru wniosków w 

dniu 13 maja 2021 roku został złożony wniosek na realizację programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn w 

latach 2021-2022. W ramach zadania przewidziano usunięcie 600 ton 

wyrobów zawierających azbest. Gmina Kawęczyn otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 210.000,00  
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