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Protokół Nr XXXII/2021 z XXXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 25 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 13:00 do 14:06. 
 
W sesji udział wzięli radni Gminy Kawęczyn – zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich: 
- Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, 
- Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn, 
- Halina Ambroziak – Juszczak – Inspektor ds.  gospodarki nieruchomościami, 
gospodarki przestrzennej i lokalowej Urzędu Gminy, 
- Monika Jatczak – Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodno - ściekowej, statystyki i 
ochrony przeciwpożarowej, 
- Karolina Gil – Podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej  
 
Porządek obrad: 

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

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
b) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu 

mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kawęczyn; 
c) wyrażenia zgody w sprawie nabycia nieruchomości  położonych 

w miejscowości Marianów-Kolonia; 
d) wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości 

położonych  w obrębie 0008 Kawęczyn; 
e) wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości 

położonych  w obrębie 0008 Kawęczyn; 
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania      bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy 
Kawęczyn  na  rok 2021; 

g) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym 
stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn; 

h) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn. 

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

Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze 
udział 13-u radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia 
obrad Rady Gminy Kawęczyn i można rozpocząć prawomocne obrady.  
 

Ad. 2. Uchwalenie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, a następnie zapytał, czy 
ktoś z radnych wnosi o zmiany w porządku obrad.  
 
Nikt z radnych nie wniósł zmian. 
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem porządku 
obrad. 
 
Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Łukasz Mila , Paweł Urbanek  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

 

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

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co 
do protokołu z XXXI Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. 
Zaproponował, aby protokół przyjąć bez odczytywania, ponieważ był on wyłożony do 
wglądu i nie zgłoszono uwag do jego zapisów.  
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem protokołu. 
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Łukasz Mila , Paweł Urbanek 
 
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 
 

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 

Ad. 5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
 
Ad. 5a 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 
 
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej. 
Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Wojewody 
Wielkopolskiego o zwiększenie planu na realizację zadań w zakresie dofinansowania 
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Jest to zadanie zlecone i w całości kwota dotacji 
w wysokości 2.085,00 zł będzie realizowana po stronie wydatków w budżecie gminy.  
Kolejna zmiana dotyczy również pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca, 
w którym  Wojewoda zwiększa plan dotacji o kwotę 40.393,60 zł na realizację 
zadania „Posiłek w szkole i w domu".  
Skarbnik Gminy pod dzisiejsze głosowanie zaproponowała również kwestie omawianą 
już na wspólnym posiedzeniu komisji dotyczącą zmian w ramach wydatków funduszu 
sołeckiego sołectw. 

1) Sołectwo Będziechów – zmniejszenie zadania pn. ”Bieżące utrzymanie dróg - 
zakup materiałów” o kwotę 4.200,00 zł. Sołectwo wprowadza nowe zadanie 
pn. ” Wykonanie przyłącza i rozprowadzenie energii elektrycznej na placu 
rekreacyjnym” w kwocie 4.200,00 zł.  

2) Sołectwo Marianów – Kolonia - zwiększenie zadania pn. „ Bieżące utrzymanie 
dróg - zakup materiałów” o kwotę 821,40 zł. Sołectwo likwiduję zadanie 
pn.”Zakup wiaty przystankowej” - kwota 5.000,00 zł oraz zadanie pn. „Zakup 
wyposażenia do placu zabaw” - kwota 5.250,00 zł. Sołectwo zmniejsza 
zadanie pn.”Zakup kosy spalinowej” o kwotę 525,00 zł. Sołectwo wprowadza 
dwa nowe zadania: pierwsze pn. „Zagospodarowanie działki sołeckiej” - kwota 
6.453,00 zł i drugie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na zagospodarowanie działki sołeckiej” – kwota 3.500,00 zł. 

Ponadto poinformowała, że otrzymaliśmy ostateczną kwotę subwencji oświatowej, 
która wynosi 33.621,00 zł. Dodała, że jest to kwota niższa niż planowana, dlatego w 
ramach wydatków na oświatę zmniejszone zostanie zadanie dowozu dzieci do szkół o 
wartość zmniejszonej dotacji.  
Skarbnik Gminy powiedziała, że otrzymaliśmy pismo od Komendanta Komendy 
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Powiatowej Państwowej Starzy Pożarnej z prośbą o dofinansowanie w kwocie 
15.000,00 zł zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla 
Komendy PSP w Turku. Skarbnik E. Balcerzak odczytała treść pismo, które stanowi 
załącznik do protokołu. Skarbnik E. Balcerzak zaproponowała przeznaczenie na ten 
cel środków z ochrony przeciwpożarowej w zakresie ubezpieczenia mienia i 
samochodów. Poinformowała, że na rok 2021 były zabezpieczone środki, które nie 
będą wykorzystane chociażby ze względu na już zakończoną umowę ubezpieczenia 
autocasco samochodu w jednostce OSP Kowale Pańskie. 
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, 
szczególnie dotyczące przekazania środków na dofinansowanie zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Turku. 
 
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021. Odbyło się głosowanie 
jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Łukasz Mila , Paweł Urbanek 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXII/227/2021 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na rok 2021. 
 
Ad. 5b 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego 
własność Gminy Kawęczyn 
Głos zabrała inspektor Halina Ambroziak – Juszczak, która poinformowała, że chodzi 
o lokal mieszkalny w miejscowości Będziechów Inspektor H. Ambroziak – Juszczak 
dodała, że lokal ma powierzchnie 70 m², a w skład lokalu wchodzą pomieszczenia 
przynależne o powierzchni 13 m². Jest to samodzielny, odrębny lokal, który ma 
oddzielne wejście i posiada własną księgę wieczystą. Lokal składa się z takich 
pomieszczeń jak: kuchnia, pokój, korytarz i łazienka, a w skład pomieszczeń 
przynależnych wchodzą pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie publikacyjne. 
Poinformowała, że na potrzeby sprzedaży zostanie sporządzony operat szacunkowy, 
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który będzie przedstawiał wartość lokalu.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie 
było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność Gminy Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego 
własność Gminy Kawęczyn  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Łukasz Mila , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXII/228/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy 
Kawęczyn. 
 
Ad. 5c  
wyrażenia zgody w sprawie nabycia nieruchomości  położonych w miejscowości 
Marianów-Kolonia 
 
Inspektor Halina – Ambroziak Juszczak powiedział, że projekt uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomości  położonych w miejscowości Marianów-Kolonia dotyczy 
działek, które zostały  przeznaczone pod drogi wewnętrzne w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia. Powierzchnia 
działek wynosi 12 a i na chwilę obecną są one własnością prywatnych osób 
fizycznych. Po nabyciu działek zostaną one wpisane w nasz zasób nieruchomościowy. 
Poinformowała, że teren ten się zabudowuje i istnieje potrzeba zagospodarowania 
drogi wewnętrznej na potrzeby istniejących oraz budujących się budynków 
mieszkalnych.  
 
Przewodniczący P. Gebler przypomniał, że projekt uchwały był omawiany na 
komisjach i został on zaakceptowany. Zapytał, czy ma odczytać projekt uchwały. 
Radni zgodnie stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby. 
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie 
było.  
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Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody w sprawie nabycia nieruchomości  położonych w 
miejscowości Marianów-Kolonia. 
Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości 
Marianów-Kolonia 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Łukasz Mila , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXII/229/2021 w sprawie wyrażenia zgody w 
sprawie nabycia nieruchomości  położonych w miejscowości Marianów-Kolonia. 
 
Ad. 5d  
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 
Kawęczyn – dotyczy gruntów gminnych 
 
Inspektor Halina Ambroziak-Juszczak powiedziała, że obciążenie dotyczy działek o 
numerach 135/2 i 203/1 położonych w miejscowości Kawęczyn. Poinformowała, że 
odpłatne odciążenie nieruchomości dotyczy ustanowienia odpłatnej służebności 
przesyła dla potrzeb posadowienia elektroenergetycznych linii kablowych oraz 
modernizacji posadowionych już urządzeń energetycznych. Służebność przesyłu 
ustanawiana jest dla Zakładu Energetycznego ENERGA-OPERATOR, w ramach której 
będzie on mógł wykonywać wszelkie prace związane z modernizacją oraz 
konserwacją linii energetycznych. Po podjęciu uchwały na tę okoliczność zostanie 
zawarte porozumienie.  
 
Przewodniczący P. Gebler  poinformował, że projekt uchwały został zaakceptowany 
na komisjach. Zapytał, czy ma odczytać projekt uchwały. Radni zgodnie stwierdzili, 
że nie ma takiej potrzeby. Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. Zapytań ani 
uwag nie było, dlatego Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie 
projektu uchwały.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości 
położonych w obrębie 0008 Kawęczyn – dotyczy gruntów gminnych. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
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Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 
Kawęczyn 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Łukasz Mila , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXI/230/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn. 
 
Ad. 5e  
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 
Kawęczyn –dotyczy dróg wewnętrznych 
 
Glos zabrała inspektor H. Ambroziak-Juszczak, która powiedziała, że obciążenie 
dotyczy dróg wewnętrzy o numerach działek  161, 162, 169, 213, 227, 261/1, 261/2, 
170. Ustanowienie służebności związane jest z posadowieniem urządzeń 
energetycznych oraz konserwacją i modernizacją posadowionych już urządzeń.  
Zakład energetyczny będzie miał możliwość usuwania awarii oraz konserwacji 
zlokalizowanych urządzeń. 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt jest znany wszystkim radnym. 
Zapytał, czy ma odczytać projekt uchwały. Radni zgodnie stwierdzili, że nie ma takiej 
potrzeby. 
  
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie 
było. 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości 
położonych w obrębie 0008 Kawęczyn – dotyczy dróg wewnętrznych  
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 
Kawęczyn 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Łukasz Mila , Paweł Urbanek 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXII/231/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn. 
 
Ad. 5f 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2021 
 
Na salę posiedzeń dotarła inspektor Monika Jatczak, która zabrała głos w sprawie 
przedmiotowej uchwały. Poinformowała, że uchwała w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami przyjmowana jest corocznie do końca marca. Ponadto 
powiedziała, że Program został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii, 
Towarzystwu opieki nad zwierzętami w Turku, kołom łowiecki działającym na terenie 
gminy Kawęczyn oraz że został zamieszczony na stronie internetowej gminy. 
Inspektor M. Jatczak powiedziała, że środki jakie zostały zabezpieczone na realizację 
programu w 2021 to kwota 70.000,00 zł.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy są jakieś pytania co do projektu uchwały. 
Poinformował, że projekt był przedstawiany na komisjach i został zaakceptowany. 
Zapytań ani uwag nie było, dlatego Przewodniczący P. Gebler zaproponował 
przystąpienie do głosowania bez odczytywania uchwały, na co obecni radni wyrazili 
zgodę.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2021. Odbyło 
się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2021;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 



9 

 

Łukasz Mila , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXII/232/2021 w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kawęczyn na rok 2021. 
 
Ad. 5g  
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn 
 
Głos w zastępstwie p.o. kierownika CUW Marty Śniegockiej zabrał Wójt Gminy 
Kawęczyn Jan Nowak. Poinformował, że projekt został omówiony na komisjach. 
Dodał, że pensum dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektorów będzie wynosiło 5 
godzin. Poprosił o przyjęcie uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został zaakceptowany 
na komisjach Rady Gminy. Zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. Pytań i uwag nie 
było.  
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie go bez odczytywania, na 
co wszyscy wyrazili zgodę.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas  
BRAK GŁOSU (1) 
Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Łukasz Mila , Paweł Urbanek 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXII/233/2021 w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
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pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kawęczyn. 
 
Ad. 5h 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 
terenie Gminy Kawęczyn 
 
Podinspektor Karolina Gil powiedziała, że wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m² 
ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 40 
ust. 8 ustawy o drogach publicznych.  Poinformowała, że opłaty ustalane są w drodze 
decyzji administracyjnej. Podinspektor K. Gil powiedziała, że za zajecie pasa 
drogowego bez zezwolenia, przekroczenie terminu na jaki zostało wydane zezwolenie 
bądź zajęcie powierzchni pasa większej niż określona w zezwoleni nakładana jest 
kara pieniężna w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty w drodze decyzji 
administracyjnej. Ponadto powiedziała, że dotychczasowa uchwała przedstawia 
relatywnie niskie wartości, które są rażąco niskie w stosunku do wartości 
maksymalnych, jakie zakłada obowiązująca ustawa o drogach publicznych, co 
stanowi podstawę do zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Następnie 
porównała stawki z poprzedniej uchwały ze stawkami proponowanymi. 
Poinformowała, że wcześniej zajecie jezdni było rozdzielone do 20% oraz do 50 % 
szerokości jezdni i wynosiło dla 20 % - 1 zł , a dla 50 % - 1,50 zł. Teraz zostało to 
ujednolicone i za zajęcie jezdni do 50 %  stawka wynosić będzie 6 zł. Następnie za 
zajęcie 50 % szerokości jezdni była stawka 2,50 zł, aktualnie zgodnie z projektem 
byłoby to 6 zł.  Podinspektor K. Gil powiedziała, że za zajecie ciągów pieszych, 
chodnika, placów była kwota 0,80 gr, aktualnie po przyjęciu uchwały byłaby to kwota 
4 zł. Kolejny punkt dotyczy pozostałych elementów zajęcia pasa drogowego dla 
którego stawka wynosiła 0,40 zł, teraz byłaby to wartość 3 zł. Następna stawka 
odnosi się do zajęcia pasa drogowego celem budowy obiektów sieci urządzeń 
telekomunikacyjnych i wynosi 0,20 zł. Stawka ta pozostaje bez zmian. Ustala się 
roczną stawkę za umieszczenie w pasie drogowym  urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego w wysokości 20 zł. Wcześnie była to wysokość 10 zł. Podinspektor K. Gil 
powiedział, że roczna stawka za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
telekomunikacyjnych rzutu poziomego wynosi aktualnie 2 zł, nasza propozycja to 20 
zł. Poinformowała, że za umieszczenie obiektów budowalnych niezwiązanych z 
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam dla 
rzutu poziomego obiektu budowalnego mamy stawkę 0,30 zł, nasza propozycja to 1 
zł. Za umieszczenie obiektów budowalnych niezwiązanych z potrzebami zarzadzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam dla rzutu poziomego innych 
obiektów mamy stawkę 0,25 zł, a my proponujemy 1 zł.  Natomiast za umieszczenie 
obiektów budowalnych niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam przez powierzchnię reklamy jednostronnej 
mamy ustaloną stawkę 0,20 zł, a nasza propozycja to 2 zł. Ostatnia pozycja dotyczy 
dziennych stawek za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach 
innych niż wymienione stawka wynosi 0,50 zł, a nasza propozycja to 1 zł.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że stawki były przedstawiane na komisjach z 
prośbą o przygotowanie projektu uchwały na sesję. Poinformował, że został 
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odczytany cały projekt uchwały. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania. 
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na terenie Gminy Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 
terenie Gminy Kawęczyn 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Adrian Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Łukasz Mila , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXII/234/2021 w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn. 
 

Ad.6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
 
Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o informację, że sprawa budowy drogi w 
Żdżarach dobiegają ku końcowi. Dodał, że przetarg będzie ogłaszany na przełomie 
maja/czerwca bieżącego roku. Powiedział, że wydłużenie terminu przygotowywania 
dokumentacji związane jest z kilkoma czynnikami m.in. warunkami, jakie zostały 
przedstawione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w sprawie włączenia do drogi 
wojewódzkiej nr 471 oraz potrzebą uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew przez 
Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Poznaniu.  
 
Wójt Jan Nowak odniósł się również do projekty odnawialnych źródeł energii. 
Powiedział, że w 2017 roku zgłosiło  się 92 mieszkańców zainteresowanych 
montażem instalacji fotowoltaicznych oraz 168 mieszkańców zainteresowanych 
montażem kolektorów słonecznych. Zgodnie ze złożonymi formularzami 
aktualizacyjnymi mamy 64 rezygnacje z montażu kolektorów słonecznych oraz 4 
rezygnacje z montażu paneli fotowoltaicznych. Poinformował, że po skompletowaniu 
oraz przeanalizowaniu dokumentacji będą podejmowane decyzje dotyczące dalszego 
uczestnictwa zgłoszonych mieszkańców. Po dokonaniu tych weryfikacji będzie 
ewentualnie ogłaszany dodatkowy nabór do udziału w projekcie. Podsumował, że 
inwestycja musi zostać zakończona do 30.09.2022 r.  
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Wójt Gminy odnosząc się do uroczystego otwarcia pracowni tomograficznej 
poinformował, że na dzień 12 marca 2021 roku zostało wykonanych 200 badań. 
Przypomniał, że kwota dofinansowania, jaką przekazaliśmy to 85.000,00 zł. Ponadto 
przekazał podziękowania za udzieloną pomoc w imieniu starosty tureckiego oraz 
dyrektora szpitala.  
 
Wójt Gminy powiedział, że otrzymaliśmy informację od „Związku Komunalnego Gmin 
Czyste Miasto Czysta Gmina”, że przerwa technologiczna planowana jest w terminie 
11.10.2021r. -15.12.2021r. Zaznaczył, że nie są to ostateczne daty, głównie ze 
względu na niemożliwe do przewidzenia  trudności dotyczące sytuacji 
epidemiologicznej naszego kraju.  
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 

Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił sprawozdanie z działalności 
za okres międzysesyjny. 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 8. Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Ryszard Jaśkiewicz poprosił członków Komisji Rewizyjnej o pozostanie na sali 
po zakończeniu sesji celem ustalenia terminu komisji.  
 
Radny S. Kasprzak pochwalił inicjatywę pana Wójta dotyczącą sprzątania śmieci przy 
rowach przydrożnych. Dodał, że milo patrzeć, że jest schludnie na terenie naszej 
gminy. Radny zapytał czy właściciel sieci sklepów DINO zrezygnował z budowy 
sklepu w Kawęczynie. Dodał, że takie informacje i zapytanie otrzymuje od 
mieszkańców sołectwa. Ponadto zapytał o możliwość składania wniosków do Agencji 
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa o dofinansowanie z tytułu klęsk 
żywiołowych. Zapytał o warunki ubiegania się o to dofinansowanie.  
 
Wójt Gminy powiedział, że prace przy sprzątaniu rowów odbywają co roku, przy 
dobrej współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych.  Odniósł się do tego, że skala 
problemu jest bardzo duża i zastanawia się czy na którychś z komisjach nie będzie 
trzeba rozważyć zamontowania fotopułapek. Poinformował, że w ostatnim czasie 
mieliśmy dwa przypadki, gdzie zostało wywiezionych kilkanaście dużych worków 
śmieci nad rzekę Teleszynę. Sprawa została zgłoszona na policję. Wójt Gminy 
powiedział, że  trzeba było te śmieci uprzątnąć i za to zapłacić.  
 
Ponadto Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie nic na temat tego, żeby sieć DINO 
wycofała się z inwestycji. Dodał, że mają oni uzupełnienia do pozwolenia na budowę 
w Starostwie Powiatowym w wydziale Architektury i Budownictwa.  
 
Odpowiadając na pytanie dotyczące wniosku do ARIMR w sprawie pomocy 
dotyczącej klęsk żywiołowych Wójt Gminy powiedział, że należałoby się zwrócić z 
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takim zapytaniem bezpośrednio do agencji. Nadmienił, że on to może zrobić, ale 
musiałby znać dokładne szczegóły zdarzeń. Podsumował, że w dniu skontaktuje się z 
ARIMR celem otrzymania podstawowych informacji warunkujących otrzymanie 
wspomnianej pomocy.  
 

Ad. 9. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

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