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Protokół Nr XXXV/2021 z XXXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 16 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 12:00 do 13:26. 
 
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, 
- Elżbieta Tomczak – Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn, 
- Dorota Bartosik – Sekretarz Gminy, radca prawny 
- Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn,  
- Jolanta Krawczyk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Karolina Gil – podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej,  
 
Porządek obrad: 

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

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
b) udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej;  
c) ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;  
d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn. 

6. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych. 
7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

Ad. 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze 
udział 11-u radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia 
obrad Rady Gminy Kawęczyn i można rozpocząć prawomocne obrady.  

Ad. 2. Uchwalenie porządku obrad. 

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. 
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Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem porządku 
obrad. 
 
Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Beata Goślińska, Adrian Kwinciak , Karol Rygas , Paweł Urbanek  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

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

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co 
do protokołu z XXXIII Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. 
Zaproponował, aby protokół przyjąć bez odczytywania, ponieważ był on wyłożony do 
wglądu oraz przesłany z materiałami na posiedzenie sesyjne i nie zgłoszono uwag do 
jego zapisów.  
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem protokołu. 
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn..  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Beata Goślińska, Adrian Kwinciak , Karol Rygas , Paweł Urbanek 
 
Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 
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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 poinformowała, że zmiany które przedstawi w większości były 
omawiane już na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pierwsza ze zmian dotyczy zwiększenia dotacji Wojewody Wielkopolskiego z 
przeznaczeniem na remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie. 
Kwota dotacji wynosi 40.000,00 zł.   
 
Kolejna zmiana dotyczy decyzji Wojewody Wielkopolskiego, który zwiększa nam plan 
dotacji o kwotę 70.500, 93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów pomocy 
dydaktycznych. 
 
Kolejna zmiana związane jest z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwu 
Wielkopolskiemu w ramach dotacji celowej. Poinformowała, że jest to kwota 
34.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonaniu studium prognostyczno-planistycznego 
w ramach programu Kolej Plus.  
 
Ostatnia zmiana, która nie była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji 
związana jest z podpisaną w ostatnim czasie umową z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W wyniku zawartego 
porozumienia otrzymujemy kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
programu „Czyste Powietrze”. Skarbnik Edyta Balcerzak poinformowała, że środki te 
zostaną przeznaczone na doposażenie stanowiska. W ramach realizacji programu 
Gmina Kawęczyn jest zobowiązana do następujących działań: udzielania informacji o 
programie, podejmowania działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, 
których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami, wspieranie 
wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków, zapewnienie stanowiska 
komputerowego z dostępem do internetu, organizowanie spotkań, rozsyłanie 
materiałów informacyjnych, przeprowadzanie ankiet, przekazywanie wniosków o 
dofinansowanie, wydruku i zapewnienie dostępności w Punkcie Konsultacyjnym, 
zapewnienie materiałów informacyjnych.   
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania. 
 
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. 
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Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Beata Goślińska, Adrian Kwinciak , Karol Rygas , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXV/250/2021 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na rok 2021. 

 
Ad. 5b 
udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej;  
 
Głos zabrała podinspektor Karolina Gil, która powiedziała, że w drugiej połowie 2020 
roku otrzymaliśmy informacje, iż została ogłoszona propozycja połączenia linii 
kolejowej Konin – Turek w procedurze konkursowej Kolej Plus. Jednym z głównych 
argumentów przemawiających za uzupełnieniem sieci o to połączenie jest fakt, iż 
miejscowość Turek z populacją ponad 10. 000 osób nie posiada dostępu do kolei 
pasażerskiej ani towarowej z miastami wojewódzkimi. Poinformowała, że poszerzenie 
lokalnej infrastruktury stanowi dużą szansę dla rozwoju miejscowości, w 
szczególności biorąc pod uwagę rozwój przemysłu. Dnia 15.04.2021r. zostało 
podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim, które jest liderem 
projektu, a powiatem tureckim i 10 gminami, które są partnerami tego projektu. 
Podinspektor K. Gil powiedziała, że porozumienie dotyczy udziału procentowego w  
kosztach opracowania studium prognostyczno-planistycznego dla projektu pn. 
„Budowa nowej linii kolejowej”. Poinformowała, że koszt projektu poznamy po 
rozstrzygnięciu konkursu, który został otwarty. Poinformowała, że w obecnej chwili 
znamy szacunkowy koszt projektu, który wynosi 861.000,00 zł brutto i jest 
podzielony pomiędzy liderem projektu z wkładem ponad 50 % oraz partnerami 
projektu. Udział naszej gminy to 3,95 %, co daje kwotę ok. 34.000,00 zł. Udzielenie 
pomocy odbywa się na podstawie projektu uchwały, który został Państwu 
przedstawiony. Podsumowała, że procent, który został przypisany dla naszej gminy 
odnosi się tylko do etapu projektowego. Dodała, że przy kolejnych etapach inwestycji 
udział procentowy będzie szacowany od nowa.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. 
 
Radny Ł. Mila powiedział, że nie do końca rozumie sens wywoływania przedmiotowej 
uchwały, a w związku z tym dofinansowywanie omawianego programu. Dodał, iż nie 
rozumie dlaczego projekt zaczął być realizowany przez Urząd Marszałkowski, skoro 
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wiemy z czyjej inicjatywy powstał. Poinformował, że program „Kolek Plus” miał być 
finansowany przez rząd, a teraz próbuje się część tych kosztów zrzucić na 
samorządy. Radny zawnioskował o nie przyjmowanie przedmiotowej uchwały, 
ponieważ w naszej gminie mamy większe potrzeby własne. Radny Ł. Mila powiedział, 
że wywołujemy uchwałę, kiedy nie wiem ile dokładnie wyniesie projekt oraz czy 
inwestycja będzie w ogóle realizowana.  
Radny R. Jaśkiewicz powiedział, że nie wiemy, jaki udział procentowy będzie 
przypisany dla naszej gminy na etapie budowy kolei.  
 
Podinspektor K. Gil odpowiedziała, że udział będzie szacowany w rozmowach lidera z 
partnerami. Dodała, że Urząd Marszałkowski udzieli informacji, że po przygotowaniu 
projektu będą prowadzone dalsze rozmowy. Zaznaczyła, że będzie to zależało od 
wysokości dochodów gminy oraz lokalizacji kolei.  
 
Radna K. Brzychcy zapytała o możliwość wycofania się z projektu w przypadku braku 
możliwości finansowych naszej gminy na dalszych etapach inwestycji.  
 
Podinspektor K. Gil poinformowała, że porozumienie zawarte jest na opracowanie 
dokumentacji. Ponadto przypominała, że w roku ubiegłym wydane było 
oświadczenie, że Rada Gminy popiera przedmiotowy program.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wycofać możemy się zawsze.  
 
Podinspektor K. Gil potwierdziła słowa Przewodniczącego Rady Gminy.  
 
Radny A. Jaworski powiedział, że jeśli teraz odstąpimy od wejścia w ten program to 
za kilka lat możemy tego żałować. Zauważył, że jeśli nie będzie pracy w naszych 
rejonach to linia kolejowa na pewno się przyda. Zaznaczył, że w przyszłości 
przedmiotowa linia kolejowa może będzie prowadzić do Łodzi. Radny powiedział, że 
tak jak w przypadku strefy inwestycyjnej, tak w przypadku kolei, jeśli teraz się 
wycofamy to w przyszłości możemy tego żałować.  
 
Radny Ł. Mila powiedział, że mówi się tyle o dojazdach do miast, miejsc pracy, ale 
jeszcze nikt nie pomyślał o tym, aby zbudować obwodnicę Tuliszkowa bądź 
Grzymiszewa, gdzie dojazd do Konina zajmuje ponad godzinę czasu. Natomiast drogę 
z Konina do Poznania można pokonać w tym samym czasie, gdzie odcinek jest sporo 
dłuższy. Powiedział, że mamy widać kilka miliardów złotych na kolei, gdzie za takie 
pieniądze można byłoby wybudować porządną infrastrukturę drogową.  
 
Radny S. Kasprzak przyznał częściowo rację radnemu Ł. Mili, ponieważ są to szczytne 
cele za którymi idzie państwo polskie, ale dlaczego kolejna rzecz miałaby spływać na 
samorządy gminne. Podkreślił, że nawet jak nasz udział będzie na poziomie 2% to 
będzie to bardzo duża kwota. Zastanawia się, czy w przyszłości będzie nas na to stać. 
Jego zdaniem rząd wyszedł z taką inicjatywą i on powinien ją w 100 % zrealizować.  
 
Radny G. Dzikowski zapytał, czy w przypadku kiedy byśmy odstąpili od udziału w 
projekcie jako partnerzy, to czy spowoduje to rezygnacje z jej budowy.  
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Podinspektor K. Gil powiedziała, że musiałby potwierdzić taką informację w Urzędzie 
Marszałkowskim, ale prawdopodobnie w takim przypadku udział innych partnerów 
zostanie zwiększony. Nawiązała do zawartego porozumienia, z którego powinniśmy 
się wywiązać.   
 
Wójt Gminy potwierdził słowa podinspektor K. Gil. Dodał, że tak samo było w 
przypadku rezygnacji Miasta Konin z udziału w inwestycji, gdzie ich udział 
procentowy został rozłożony na pozostałe jednostki.  
 
Radny A. Jaworski powiedział, że mówi się o wybudowaniu autostrad, ale za nie 
trzeba płacić.  
 
Radny Ł. Mila zapytał jakie korzyści przyniosła wizyta Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego. Zauważył, że państwo ma środki na różne działania, 
dlatego na budowę kolei też powinny one się znaleźć.   
 
Radny R. Jaśkiewicz powiedział, że jest to inwestycja przyszłościowa, ale z drugiej 
strony jest to plan rządowy. Rząd jest inicjatorem, ale dalsze działania kierowane są 
na jednostki samorządu terytorialnego.  Zauważył, że rząd kreuje wiele inicjatyw, ale 
gorzej jest z ich realizacją. 
 
Radny A. Jaworski powiedział, że wizyta pana Mateusza Morawieckiego jest promocją 
dla jednostki OSP w Kowalach Pańskich – Kolonii.  
 
Przewodniczący P. Gebler poprosił, aby wrócić do omawianego tematu. Przypomniał, 
że na komisjach uchwała była rekomendowana pozytywnie.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że skoro na komisjach byliśmy za przyjęciem 
przedmiotowej uchwały, a wcześniej w oświadczeniu Rady Gminy wyraziliśmy zgodę 
na współudział w omawianym projekcie  to powinniśmy przyjąć tą uchwałę. 
Zaznaczył, że tak naprawdę nie wiadomo, czy przedmiotowy odcinek w ogóle 
powstanie, a jeżeli dojdzie do realizacji i koszty będą dla nas bardzo duże to wtedy 
się wycofamy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że do różnych inwestycji innych jednostek 
się dokładamy. Dla przykładu podał inwestycje powiatowe. Powiedział, że jak 
dokładamy się do inwestycji powiatowych to następnie powiat przekazuje nam jakieś 
środki. Zaznaczył, że jeśli teraz nie dofinansujemy tej inwestycji, to kiedyś ktoś nam 
nie udzieli jakiejś innej pomocy. Nawiązał do strefy inwestycyjnej, gdzie zdania są też 
podzielone. Przewodniczący P. Gebler powiedział, że jest to studium prognostyczno – 
planistyczne, które ma dopiero wskazać założenia linii kolejowej (cele, lokalizacje, 
korzyść), a sam projekt wyniesie miliony, a budowa miliardy złotych. Dodał, że udział 
gminy w głównej inwestycji budowy powinien być w promilach, ponieważ jak wyjdzie 
2 % od miliarda to każda gminna, nawet bogata będzie miała problem ze 
znalezieniem takich środków. Ponadto powiedział, że do wszystkich kolei 
regionalnych dokładają samorządy. Powiedział, że skoro państwo realizuje jakiś duży 
projekt to nie powinno angażować w to gminy. Zauważył, że mamy przekazać środki 
na inwestycje, której inicjatorem jest państwo, a wcześniej te pieniądze właśnie od 
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państwa otrzymaliśmy. Z drugiej strony powiedział, że jeśli nie dofinansujemy tego 
zadania to przy następnej okazji zostaniemy pominięci i nie otrzymamy jakichś 
dodatkowych środków na zadanie przez nas realizowane. Dodał, że widzimy jak to 
wygląda na poziomie powiatu. Poinformował, że na gminach, które przekazują 
większe środki powiatowi realizuje się więcej inwestycji. Zaznaczył, że jest to jego 
zdanie.  
 
Radny Ł. Mila powiedział, że ciągle słyszy się w mediach, że wszystkiemu winne są 
samorządy, ale jeśli chodzi o pozyskanie środków to sytuacja jest inna. Powiedział, że 
przeznaczmy 34.000,00 zł na budowę kolei, a on z Radą sołecką stoi przed 
dylematem, jak rozdysponować środki w ramach funduszu sołeckiego, aby 
wystarczyło na żwirowanie dróg. Nadmieni, że jest to zadanie, o którym w ogóle nie 
powinno się mówić, ale do tego nie ma kto dołożyć. Zaznaczył, że do samorządu 
zwracają się z prośbą o pomoc finansową takie jednostki jak straż, policja, powiat, 
ale sołtysowi czy Radzie sołeckiej nie ma kto pomóc finansowo. 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że należy sobie odpowiedzieć, czy należy w 
tym przypadku jeszcze dość niewielką sumę dołożyć do planowanej inwestycji. 
Nadmienił, że w przypadku budowy może być tak, że nie będzie nas stać na udział w 
inwestycji.  Zaznaczył, że problemy finansowe ma cała Polska, może z wyłączeniem 
kilku samorządów.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś 
pytania. 
 
Więcej pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej; 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Bożena Kolenda , Sylwester Przyłęcki  
PRZECIW (1) 
Łukasz Mila  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Sylwester Kasprzak , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Beata Goślińska, Adrian Kwinciak , Karol Rygas , Paweł Urbanek  



8 

 

 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXV/251/2021 w sprawie udzielenia Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

 

Ad. 5c 
ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego;  
 
Głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie Jolanta 
Krawczyk, która powiedział, że w związku ze zmianą ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych z dniem 1 lipca 2021 roku należy określić nowy wzór wniosku o 
przyznanie przedmiotowego dodatku oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego. Poinformowała, że wzór wniosku oraz wzór deklaracji stanowią załączniki 
do projektu uchwały z którym radni mieli możliwość się zapoznać. Dodała, że 
przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od dochodu osoby bądź 
rodziny, zajmowanej powierzchni przypadającej na osobę lub rodzinę oraz 
określonych wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem mieszkania.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania. 
 
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Odbyło się głosowanie jawne 
imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego; 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Beata Goślińska, Adrian Kwinciak , Karol Rygas , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXV/252/2021 w sprawie ustalenia wzoru wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego.  
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Ad. 5d 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn. 
 
Przewodniczący P. Gebler prosił Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Krystynę Brzychcy o zabranie głosu w tym temacie.  
 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Krystyna Brzychcy powiedział, że 
jest to kolejna skarga od mieszkańca naszej gminy. Poinformowała, że komisja 
uznała skargę za bezzasadną. Dodała, że Skarżący wniósł skargę na brak odpowiedzi 
w terminie na wnioski oraz pisma, które kierował do Urzędu Gminy. Ponadto 
powiedziała, że skargi wnoszone przez Skarżącego nawiązują do wizji lokalnej 
dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych.  
 
Przewodniczący P. Gebler poinformował, że do Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła 
skarga na uchwałę Radę Gminy w sprawie rozpatrzenia poprzedniej skargi na 
działalność Wójta Gminy Kawęczyn wniesionej prze tego samego Skarżącego.  
 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Krystyna Brzychcy potwierdziła, że 
skarga została wnikliwie rozpatrzona przez członków komisji.  
 
Radny R. Jaśkiewicz powiedział, że po wnikliwej analizie oraz w oparciu o opinię SKO 
komisja uznała, że oskarżenia zawarte w skardze są bezpodstawne.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (4) 
Beata Goślińska, Adrian Kwinciak , Karol Rygas , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXV/253/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kawęczyn. 

Ad. 6  

Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych. 
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Wójt Gminy Jan Nowak powiedział, że interpelacja z dnia13.10.2020r. złożona przez 
radnego Adriana Kwiciaka w dniu 26.05.2021r. podczas ostatniej Sesji Rady Gminy 
dotyczyła zabezpieczenia środków finansowych na rok 2022 na budowę hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych. Wójt 
Gminy powiedział, że w odpowiedź radny A. Kwinciak został poinformowany, że 
zakres tematyczny interpelacji zostanie włączony do prac związanych z 
przygotowaniem projektu budżetu gminy Kawęczyn na 2022 rok. Wójt Jan Nowak 
powiedział, że jest to pierwszy wniosek do budżetu na rok 2022.  
 
Ponadto powiedział, że w odpowiedzi na zapytanie dotyczące kontynuacji budowy 
ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 471 otrzymał w dniu 
wczorajszym informację, że aktualne wolne środki, które będą w posiadaniu 
samorządu Województwa Wielkopolskiego zostaną przekazane na bieżącą naprawę 
dróg, z pominięciem budowy chodnika.   
 
Wójt Gminy odniósł się również do Programu Kolej+ mówiąc, że przy realizacji 
zadania udział procentowy będzie ustalany od nowa.  

Ad. 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 

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

 

Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. 

Radna K. Brzychcy zapytała o ulotki dotyczące instalacji fotowoltaicznych, które krążą 
po terenie gminy.  
 
Radny S. Kasprzak prosił o zgłoszenie do Zarządu  Dróg Powiatowych  wniosku o 
użycie szczotki czyszczącej do oczyszczenia krawężników wzdłuż dróg powiatowych w 
Kawęczynie. Powiedział, że piasek znajdujący się przy krawężnikach ogranicza 
odpływ wody do deszczówki. Zaznaczył, że najgorzej jest przy studzience 
zlokalizowanej przy zakładzie TUR-PLASTR.  
 
Radny R. Jaśkiewicz powiedział, że został zmuszony w dniu wczorajszym zamknąć 
plac zabaw w Żdzarach, ponieważ z uwagi na liczbę osób korzystających z placu 
rekreacyjnego został zniszczony podest do jednego z urządzeń.  
 
Skarbnik Gminy zapytała, czy został on zniszczony.  
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Radny R. Jaśkiewicz odpowiedział, że deski stanowiące podest zgniły.  Zaapelował, 
aby komisja odbierająca dany plac zabaw posiadała do tego odpowiednie 
kompetencje. 
 
Skarbnik Gminy E. Balcerzak odpowiedziała, że na każdą budowę placu 
rekreacyjnego przygotowywana jest dokumentacja projektowa oraz powoływany jest 
inspektor nadzoru, który czuwa nad właściwym wykonaniem prac.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby zastąpić drewno deską kompozytową.  
 
Radny R. Jaśkiewicz powiedział, że wczoraj miała spotkanie z Radą Sołecką, podczas 
którego rozmawiali o kosztach wymiany tego drewna. Zauważyli, że drewno jest 
dosyć drogie i chcieliby zakupić właśnie deskę kompozytową. Zapytał, czy mogą 
wykonać takie prace.  
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że musimy zweryfikować, jak wygląda kwesta 
gwarancji.  
 
Radny R. Jaśkiewicz zgłosił potrzebę wykoszenie rowów wzdłuż drogi wojewódzkiej. 
Poinformował, że zostały wykoszone tylko pobocza, które nie poprawiły widoczności 
przy wyjeździe ze skrzyżowań czy posesji. Ponadto radny zapytał o możliwość 
wystosowania pisma o kontynuację budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej o nr 471 do granicy z powiatem. Zaznaczył, że środki Zarządu Dróg są 
ograniczone, ale uznał, że może należałoby takie pismo wystosować, aby zostało to 
uwzględnione w planach na przyszłość.  
 
Radny T. Tyrakowski powiedział, że podczas montażu lampy w Milejowie zostały 
zniszczone uprawy wokół słupa na którym była montowana lampa. Poinformował, że 
zgłosiła się do niego właścicielka przedmiotowych gruntów prosząc o interwencję w 
tej sprawie.  
 
Wójt Gminy Jan Nowak odnosząc się do zapytania o ulotki dotyczące instalacji 
fotowoltaicznych poinformował, że na terenie gminy pojawiają się informacje (ulotki) 
od firm odnośnie dofinansowania instalacji z którymi Urząd Gminy nie ma nic 
wspólnego. Ustalono, że informacja o braku powiązania gminy z przedmiotowym 
projektem została umieszczona na stronie gminy i Facebooku. Ponadto powiedział, że 
wniosek o uprzątniecie pisaku w ciągu dróg powiatowych w Kawęczynie zostanie 
przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych. Wójt Gminy odnosząc się do zapytań 
radnego R. Jaśkiewicza powiedział, że sprawa gwarancji jest do sprawdzenia. 
Ponadto powiedział, że elementy placu zabaw są pomalowane i  trudno na tą chwilę 
powiedzieć z jakiego drewna zostały wykonane. W kwestii wymiany przedmiotowego 
drewna powiedział, że należy sprawdzić okres trwałości projektu. Dodał, że 
odpowiedź w tym zakresie zostanie udzielona do końca tygodnia. Poinformował, że 
jeśli będzie po okresie trwałości projektu to należy pozyskać opinie BHP w zakresie 
materiału z jakiego miałyby zostać naprawione uszkodzone elementy. Wójt Gminy J. 
Nowak powiedział, że jakość wykaszania rowów i poboczy w tym roku jest 
niezadowalająca. Powiedział, że trawy w tym roku są dość gęste i wysokie. 
Nadmienił, że będziemy monitować u zarządców dróg terminy oraz jakość 
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przedmiotowych prac, powołując się na zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Wójt Gminy powiedział, że trudno mu odnieść się do planowania dalszej inwestycji 
wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Żdżar i gminy Lisków, kiedy obecna 
inwestycja rozpoczęta w 2018 roku nie została jeszcze zakończona. Dodał, że można 
spróbować wystosować monit/pismo w tej sprawie. Ponadto nadmienił, iż nie sądził, 
że pozostały odcinek do skrzyżowania w Tokarach Pierwszych nie będzie wykonany w 
tym roku. Dodał, że szanse na to są raczej niewielkie. W odniesieniu do szkód 
powstałych przy montażu lampy powiedział, że poprosimy Wykonawcę, aby 
skontaktował się z właścicielem zniszczonych upraw celem załatwienia tej sprawy. 
Ponadto Wójt Gminy powiedział, że mamy kosztorys na budowę drogi wewnętrznej w 
miejscowości Stanisława. Poinformował, że przy założenia przyjętych podczas komisji 
majowych wynosi on 386.920,00 zł. Natomiast koszt wykonania projektu to 
13.000,00 zł. Wójt Gminy poinformował, że 10 czerwca bieżącego roku zakończył się 
nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych, podczas którego wpłynęło 
39 deklaracji, z czego jedna została wycofana. Dodał, że zostało wolnych jeszcze 34 
miejsc, które zadysponuje gmina Brudzew, zgodnie z sugestią Urzędu 
Marszałkowskiego. Poinformował, że ze względu na zmieniające się przepisy 
energetyczne, które od 1 stycznia 2022 roku będą powodować mniej korzystne 
warunki dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych podejmujemy próbę zrealizowania 
naszego projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych jeszcze w tym roku. 
Podkreślił, że jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ wstępnie koniec realizacji 
planowanego zadania miał przypadać na wrzesień 2022 roku. Poinformował, że w 
związku z tym w przyszłym tygodniu chcemy ogłosić nabór na wolne moce, tj. na ok. 
115 kW instalacji fotowoltaicznych. Dodał, że przy dużej liczbie chętnych o 
zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie losowanie on-line. Ponadto 
dodał, że na przełomie lipca i sierpnia będziemy chcieli ogłosić przetarg na 
wyłonienie Wykonawcy na montaż przedmiotowych instalacji. Następnie Wójt Jan 
Nowak odniósł się do zagadnienia poruszanego na komisjach w sprawie ograniczenia 
reżimu sanitarnego na terenie Urzędu Gminy. Poinformował, że od 1 lipca bieżącego 
roku przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, w tym wymogu noszenia maseczek 
ochronnych zakrywających usta i nos Urząd Gminy w Kawęczynie postanawia 
przywrócić bezpośrednią obsługę petentów. Poinformował, że wznawiamy otwarcie 
Punktu obsługi interesanta na następujących zasadach: Petenci będą przyjmowani 
przede wszystkim w Punkcie obsługi interesanta, gdzie będą mogli załatwić swoje 
sprawy przez pracowników punktu, a jeżeli to będzie niemożliwe to przez 
poproszonych pracowników merytorycznych według zasadny jedna osoba przy 
okienku czy stanowisku.  W szczególnych sprawach, które muszą być załatwione na 
stanowisku pracy danego pracownika, pracownik może poprosić petenta do swojego 
pokoju w celu załatwienia sprawy, jednocześnie zobowiązując się po załatwieniu 
sprawy do odprowadzenia petenta do wyjścia. Pracownik jest odpowiedzialny za 
obecność danego petenta wewnątrz budynku Urzędu podczas załatwiania jego 
sprawy. Ponadto zachęcamy petentów do załatwiania spraw za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej gminy dostępnej na elektronicznej platformie usług 
administracji publicznej (ePUAP), za pośrednictwem operatora pocztowego oraz 
telefonicznie. Wszystkie podjęte działania mają na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. Wójt Gminy poprosił o dostosowanie się do 
przedstawionych zasad. Ponadto powiedział, że chcemy jak najlepiej obsługiwać 
petentów, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa, aby Urząd mógł 
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funkcjonować w całym składzie.  
Na zakończenie powiedział, że w dniu 26 maja 2021 roku wpłynęło pismo z prośbą o 
przekazanie podziękowań za udział sołectwa Kowale Pańskie- Kolonia w IV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „:Fundusz Sołecki - Najlepsza Inicjatywa”  realizowanego 
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie. Wójt Gminy odczytał 
treść podziękowań i złożył je na ręce sołtysa Sołectwa Kowali Pańskich – Kolonii 
Andrzeja Jaworskiego.  
 
Radny T. Tyrakowski poprosił o wykorzenię zjazdu z drogi gminnej z Podlesia na 
drogę powiatową, w obrębie tego skrzyżowania.  
 
Radny A. Jaworski zapytał o możliwość zgłoszenia w ramach gwarancji 
awarii/wymiany lampy ledowej w miejscowości Kowale Pańskie – Kolonia.  
 
Wójt Gminy powiedział, że zostanie to sprawdzone i zgłoszone, o czym radny 
zostanie poinformowany.   
 
Więcej zapytań ani wniosków nie było.  

Ad.10. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

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