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Protokół Nr XXXVIII/2021 z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej 
w dniu 31 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 13:00 do 15:02. 
 
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, 
- Dorota Bartosik – Sekretarz Gminy Kawęczyn, 
- Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn,  
- Karolina Gil – podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej,  
- Agnieszka Sasiak – inspektor ds. ochrony środowiska.  
 
Porządek obrad: 

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

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 

b) poboru podatków w drodze inkasa; 

c) udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej. 

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 
2021 roku. 

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

 

Ad. 1.Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Otwarcia XXXVIII 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 wnosi o zmiany w porządku obrad.  
 
Skarbnik Gminy wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie podpunktu w sprawie zmiany 
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.  
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Przewodniczący P. Gebler przeprowadził głosowanie za wprowadzeniem 
dodatkowego punktu w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021-2028. 
 
Głosowano w sprawie: 
głosowanie dodatkowy punkt .  
 
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 , 
Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby wprowadzić jakieś 
zmiany do porządku obrad.  
 
Nikt nie wniósł więcej zmian. 
 
Przewodniczący P. Gebler przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem 
porządku obrad z dodatkowym punktem. 
 
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 , 
Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

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

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co 
do protokołu z XXXVII Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. 
Zaproponował, aby protokół przyjąć bez odczytywania, ponieważ był on wyłożony do 
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wglądu oraz przesłany z materiałami na posiedzenie sesyjne i nie zgłoszono uwag do 
jego zapisów.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie jawne imienne nad 
przyjęciem protokołu. 
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady 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 , 
Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek 
 
Protokół z XXXVII 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 poinformowała, że otrzymaliśmy pismo Wojewody Wielkopolskiego o 
zwiększeniu dotacji o kwotę 155.000,00 z przeznaczeniem na realizację ustawy o 
pomocy państwa w zakresie wychowania dzieci. Kolejne pismo Wojewody dotyczyło 
zwiększenia plan dotacji o kwotę 3.701,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 
dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. 
Kolejne pismo Wojewody dotyczy zwiększenia planu dotacji w kwocie 4.371,75 zł z 
przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że następne pismo Wojewody dotyczy zwiększenia 
plan dotacji w zakresie ostatecznie określonych kwot zwrotu części wydatków 
poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020: o kwotę 14.529,64 zł  
wydatki majątkowe i o kwotę 5.412,04 zł wydatki bieżące. Przypomniała, że w planie 
na rok bieżący były już ujęte wskazane powyżej środki, gdzie w ramach środków 
bieżących zaplanowane było 40.000,00 zł, a w ramach środków inwestycyjnych 
15.000,00 zł. 
Kolejne zwiększenie dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 532,57 zł 
dotyczy przeznaczenia  środków na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 



4 

 

osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na 
podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, a finansowane ze środków 
publicznych. 
Ponadto Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że do planu wydatków i dochodów 
wprowadza się dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy z WFOŚIGW, w kwocie 87.500,00 
zł na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Ponadto poinformowała, że 
kolejnym roku ma być to kwota 122.500,00 zł.  
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że w miesiącu sierpniu zmian w ramach 
środków funduszu sołeckiego dokonało sołectwo Tokary Pierwsze. Sołectw zmniejsza 
zadanie pn. „Wyposażenie szkoły podstawowej” do kwoty 880.00 Sołectwo zmniejsza 
zadanie „Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej”  do kwoty 3.000,00 zł. Sołectwo 
Tokary przeznacza środki na nowe zadanie tj. „Remont drzwi zewnętrznych w 
świetlicy wiejskiej – zakup materiałów„ – 1.200,00 zł i „Remont drzwi zewnętrznych 
w świetlicy wiejskiej – usługa” – 800,00 zł.  
Sołectw przeznacza 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu bram garażowych dla 
jednostki OSP Tokary. Sołectwo zwiększa zadanie „Utrzymania skweru - zakup 
materiałów” o 120,00 zł, a zmniejsza zadanie „Bieżące koszty utrzymania świetlicy” o 
200,00 zł. Sołectwo rezygnuje z następujących zadań: „Zakup materiałów do 
bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej” - kwota 1.000,00 zł., „Poprawa wizerunku 
sołectwa - zagospodarowanie terenu przy świetlicy” - kwota 500,00 zł.  i z zadania 
„Zakup opału do świetlicy wiejskiej” - kwota 300 zł. 
Skarbnik Gminy powiedziała, że jednostka OSP w Tokarach zwróciła się z wnioskiem 
o dofinansowanie wymiany bramy garażowej w wysokości 3.000,00 zł. Natomiast 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie zwróciła się o środki na poziomie 2.500,00 zł 
na zakup radiostacji, albowiem ta którą dysponowała jednostka uległa awarii. 
Obydwie kwoty zostały zadysponowane w budżecie.  
Skarbnik Gminy powiedziała, że zgodnie z pismem otrzymanym od wicemarszałka 
zmniejszamy dotację na przygotowanie dokumentacji planistyczno-prognostycznej na 
zadanie budowy linii kolejowej Turek – Konin do kwoty 26.950,00 zł.   
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie 
było. 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany 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 , 
Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
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Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVIII/262/2021 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na rok 2021. 

 
Ad. 5b)  
poboru podatków w drodze inkasa 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sołtysi, którzy są radnymi zostają 
wyłączeni z głosowania ze względu na konflikt interesów.  
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że w sołectwie Dzierzbotki nastąpiła zmiana w 
osobie pełniącej funkcje sołtysa. W związku z tym należy dokonać również zmiany w 
uchwale, gdzie jest określona wysokość inkasa. W załączniku do uchwały z imienia i 
nazwiska wymieniony jest sołtys każdego sołectwa, do którego przypisana jest 
określona kwota inkasa. Dodała, że przy zmianie sołtysa jesteśmy zobowiązani 
również zmienić uchwałę, która określa wysokość inkasa na poszczególne sołectwa o 
dane nowego sołysa. 
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy są jakieś pytania do omawianego tematu.  
 
Nikt nie miał pytań ani uwag.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. Odbyło się głosowanie jawne 
imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
poboru podatków w drodze inkasa; 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Bożena Kolenda , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
BRAK GŁOSU (5) 
Krystyna Brzychcy, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , 
Łukasz Mila  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVIII/263/2021 w sprawie poboru podatków w 
drodze inkasa. 
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Ad. 5c) 
udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej; 

 
Podinspektor K. Gil powiedziała, że uchwała w sprawie udzielenia Województwu 
Wielkopolskiemu pomoc w formie dotacji celowej jest zbieżna ze zmianami w 
budżecie, które przestawiła pani Skarbnik. Udziela się dotacji celowej z budżetu 
gminy Kawęczyn na 2021 rok dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w celu dofinansowania zadania pod nazwą opracowanie 
dokumentacji - wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla projektu w 
ramach programu Kolej Plus. Gmina Kawęczyn udziela pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w wysokości 26.965,00 zł, co stanowi 3,95% udziału w kosztach 
opracowania wstępnego studium planistyczno- prognostycznego dla projektu 
"Budowa nowej linii kolejowej". Podinspektor K. Gil poinformował, że jest to zgodne z 
porozumienie numer 4 z dnia 15 kwietnia 2021 roku. Dodała, że szczegółowe 
warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Gminą Kawęczyn, a Województwem Wielkopolskim. Ponadto podinspektor 
poinformowała, że traci moc uchwała numer XXXV/251/2021 Rady Gminy Kawęczyn 
z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia w Województwu Wielkopolskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej, ponieważ wysokość pomocy finansowej 
w niej określona wynosiła 34.009,50 zł. Natomiast po wyłonieniu wykonawcy cena ta 
została obniżona do kwoty 26.956,00. Podkreśliła, że zmienia się jedynie kwota 
udzielonej pomocy.  
 
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 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: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Łukasz Mila  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
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Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVIII/264/2021 w sprawie udzielenia 
Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 
 

Ad. 5d)  
zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-
2028; 
 
Skarbnik Edyta Balcerzak powiedziała, że pierwsza zmiana związana jest z 

otrzymanym dofinansowaniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W 

naszym wniosku założyliśmy, że program będzie realizowany przez dwa lata, czyli w 

roku 2021 i 2022. Na rok 2021 zaplanowana jest kwota oszacowana na wartość 

87.500,00 zł, a na rok 2022 - 122.500,00 zł. Dodała, że w związku z tym, iż jest to 

program dwuletni należy go uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy 

na lata 2021-2028. Druga zmiana dotyczy aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy. Koszt 

przedmiotowej aktualizacji to kwota 11.900,00 zł. Skarbnik Gminy dodała, że umowa 

została podpisana w tym roku, a termin jej realizacji ustalono na maj 2022 roku, 

dlatego należy to zadanie uwzględnić w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy na lata 2021-2022. 

 

Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania. 
 
Radny S. Kasprzak zapytał, kiedy będzie można pobrać i składać wnioski na usuwanie 
azbestu.  
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w zakresie programu nie współpracujemy już ze 
starostwem powiatowym, tylko działamy samodzielnie. Dodała, że więcej szczegółów 
poda inspektor Agnieszka. Sasiak, która zajmuje się tym tematem.  
 
Radny S. Przyłęcki zapytał, czy usuwanie azbestu dotyczy tylko budynków 
mieszkalnych, czy można również zgłaszać wnioski o usunięcie azbestu z budynków 
gospodarczych.  
 
Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że program w ramach, którego otrzymaliśmy 
dofinansowanie dotyczy usuwania azbestu z budynków mieszkalnych.  
 
Na salę posiedzeń dotarła inspektor A. Sasiak.  
 
Radny S. Kasprzak powtórzył swoje pytanie o to kiedy będzie można pobierać i 
składać wnioski na utylizację azbestu. 
 
Inspektor A. Saiska powiedziała, że otrzymaliśmy promesę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z przyznanym 
dofinansowanie na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Poinformowała, 
że po podpisaniu umowy będzie przygotowywany przetarg na przedmiotowe zadanie. 
Inspektor A. Sasiak powiedział, iż sądzi, że wnioski będą przyjmowane w 
październiku, listopadzie.  
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Radny S. Kasprzak zapytał co z utylizacją azbestu z budynków gospodarczych.  
 
Inspektor A. Sasiak odpowiedziała, że będzie można złożyć taki wniosek, ale w 
ramach pomocy de minimis.  
 
Radny A. Jaworski zapytał, czy ci, którzy składali już wniosek będą musieli go 
ponowić.  
 
Inspektor A. Sasiak powiedziała, że wniosków na usuwanie azbestu nikt nie składał. 
Inspektor powiedziała, że były przyjmowane zgłoszenia od osób, które były 
zainteresowanie skorzystaniem z programu. Dodała, że wszyscy zainteresowani 
skorzystaniem z programu będą zobowiązaniu do złożenia wniosku, w którym będzie 
trzeba określić ilość zdjętego materiału oraz miejsce, z którego został on zdjęty.  
 
Radny R. Jaśkiewicz zapytał, czy zgłoszenia, które były kierowane do pani Zofii 
Osiborskiej są aktualne.  
 
Inspektor A. Sasiak powiedziała, że w naszym wniosku składanym do WFOŚIGW były 
podane wielkości, które zostały oszacowane właśnie na podstawie zgłoszeń 
mieszkańców zainteresowanych usunięciem azbestu. Podkreśliła, że mimo tych 
zgłoszeń będzie trzeba złożyć oficjalny wniosek. Ponadto inspektor A. Sasiak 
powiedziała, że w związku z tym, że będzie to dofinasowane z WFOŚIGW musimy 
mieć dokumenty potwierdzające złożenie wniosku przez mieszkańca.  
 
Radny R. Jaśkiewicz powiedział, że są osoby, które już zgłaszały zainteresowanie 
utylizacją azbestu, a inny też będą mogli z tego skorzystać.  
 
Inspektor A. Sasiak powiedziała, że azbest będzie odbierany na początku od 
mieszkańców, którzy wcześniej zgłaszali chcę utylizacji azbestu po złożeniu przez nich 
oficjalnego wniosku. Dodała, że nie zamyka to możliwości dla innych mieszkańców, 
którzy też będą chcieli, żeby odebrać od nich azbest. Nadmieniła, że będzie to też 
możliwe w przyszłym roku.  
 
Wójt Gminy powiedział, że wszelkie informacje o usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz we wrześniowym 
wydaniu „Kaweczyniaka”.  
 
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 zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 
2021-2028. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
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Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-
2028;.  
 
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 , 
Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Paweł Urbanek  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVIII/265/2021 w sprawie zmiany uchwały 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028. 

Ad. 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za pierwsze 
półrocze 2021 roku. 

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za pierwsze 
półrocze 2021 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają jakieś pytania co do 
przedstawionego przez Pani Skarbnik sprawozdania.  
 
Radny S. Kasprzak zapytał o oszczędność w oświacie. Powiedział, że w planie była 
zakładana kwota 9.094.917,00 zł, a wydatki po pierwszym półroczu są w kwocie 
4.112.000,00 zł, czyli stanowią 45,2 % wykonania planu. Zaznaczył, że są to 
jednoznaczne wnioski.  
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kwoty te nie zawsze planowane są co do złotówki. 
Ponadto powiedziała, że w tym roku była planowana duża pozycja PPK. Fundusz nie 
cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego tutaj mogą być duże oszczędności. 
Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że nie jesteśmy w stanie zaplanować co do 
złotówki kosztów energii elektrycznej, wody, czy ogrzewania i nie możemy pozwolić 
na to aby brakło nam środków na tych pozycjach, ponieważ kiedy przychodzi faktura 
to jesteśmy zobowiązani ją zapłacić. Dodała, że mało oszczędności mamy na 
wynagrodzeniach. Podkreśliła, że na półrocze jest to niespełna 5 % niewykonanego 
planu.  
 
Radny S. Kasprzak powiedział, że 5 % w tym półroczu i 5 % w następnym daje 10 
%, co daje nam łącznie ładną kwotę.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, żeby czekać końca roku. 
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Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to 800.000,00 zł. Dodała, że kilku nauczycieli 
odchodzi na emerytury, a nie były planowane odprawy dla tych osób.  
 
Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że do dnia dzisiejszego w szkołach nie 
było robione prawie nic z bieżących remontów, napraw, ponieważ sytuacja finansowa 
z roku na rok się pogarsza. Zaznaczył, że nie byłyby to może milionowe wydatki, ale 
na pewno duża kwota musiałaby zostać na nie przeznaczona. Ponadto podkreślił, że 
wolałby porozmawiać o sytuacji w oświacie na dzień wykonaniu budżetu, tj. 30 
września, ale jeszcze przez projektem budżetu. Wójt Gminy nadmienił, że nigdy nie 
wiemy, jaka będzie zima i ile środków  przeznaczymy m.in. na ogrzanie budynków 
oświatowych. Zaznaczył, że jeśli środki zostaną w budżecie to nie wierzy, że będzie 
problem z ich rozdysponowaniem.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że trzeba się spodziewać wniosków.  
 
Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że do budżetu na rok 2021 były składane wnioski, 
chociażby dotyczące wyposażenia komputerowego, które nie zostały uwzględnione w 
budżecie. Dodała, że szkoły posiłkowały się środkami covidowymi, które udało im się 
pozyskać.  
 
Radny R. Jaśkiewicz zapytał, czy zdalne nauczanie nie ma wpływu na wydatki 
kształtujące się na poziomie 45%.   
 
Skarbnik Gminy E. Balcerzak powiedziała, że szkoły w mniejszym stopniu, ale 
funkcjonowały oraz, że wszystkie zatrudnienia były realizowane. Dodała, że krótki 
było okres, kiedy dzieci w ogóle nie chodziły do szkół. Nadmieniła, że nie można 
odciąg też budynku całkowicie od ogrzewania. Ponadto Skarbnik E. Balcerzak 
powiedziała, że nie są to oszczędności, lecz niezrealizowane wydatki.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze pytania.  
 
Nikt więcej nie miał pyta n ani uwag.  
 
Przewodniczący P. Gebler zarządził przerwę w obradach, która trwała od godziny 
14:00 do godziny 14:15. 

Ad. 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
 
Ponadto Wójt Gminy dodał, że od 01.09.2021r. zmienia się forma współpracy z 
panem Pawłem Naglewskim zatrudnionym na stanowisku inspektora ds. obsługi 
inwestora, który sprawował tę funkcję od 01.11.2020r. Aktualna współpraca będzie 
miała formę zadaniową, dopasowaną do aktualnych potrzeb urzędu na zasadach 
umowy cywilnoprawnej. Wójt J. Nowak powiedział, że obecnie oczekujemy na ruch 
inwestora (podpisywanie umów przedwstępnych) i uznano, że nowa forma 
współpracy będzie lepiej uwzględniała nasze potrzeby na tym etapie procesu 
inwestycyjnego.  
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Sprawozdanie przyjęto bez uwag.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
   
Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy Kawęczyn, która powiedziała, że we 
wrześniu 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Poinformowała, że jest to ustawa, które reguluje kilka 
obszarów funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. Dostępność ma za 
zadanie likwidowanie barier w obszarach informacyjno – komunikacyjnych, 
architektonicznych, cyfrowych, w zakresie zatrudnienia i obsługi osób z 
niepełnosprawnościami lub klienta ze szczególnymi potrzebami. Sekretarz Gminy 
powiedziała, że aby być na bieżąco w szybko zmieniających się przepisach prawa 
zakwalifikowaliśmy się do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. 
„Dostępny Samorząd Plus. Polska Zachodnia i Północna”. W ramach tego projektu 
zostało przeprowadzane w naszym urzędzie doradztwo w zakresie przeglądu 
procedur obsługi klienta pod względem dostępności wraz z rekomendacjami  
dotyczącymi dostosowania procedur dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i 
zaleceniami dotyczącymi dostępności informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej 
i cyfrowej. Poinformowała, że przegląd naszego urzędu miała miejsce od 14 maja 
2021. do 20.08.2021r., gdzie sprawdzano nasze strony internetowe, procedury 
obowiązujące w urzędzie, elementy architektoniczne. Zaznaczyła, że m. in. chodzi o 
dostęp osób niepełnosprawnych do wejścia na np. salę posiedzeń, dlatego należałoby 
rozważyć budowę windy. Sekretarz D. Bartosik powiedziała, ze ustawa weszła w 
życie 23 września 2019r. Po roku od wejścia w życie musieliśmy spełnić część 
obowiązków z niej wynikających. Chodziło m. in. o powołanie koordynatora ds. 
dostępności, którym w naszym urzędzie jest pani Ewa Frątczak. Dodała, że ustawa 
wchodzi w życie etapami, w związku z czym dochodzi nam coraz więcej obowiązków.  
Zgodnie z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami zobowiązani jesteśmy do zapewnienia wolnych od barier poziomych, 
pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków i instalacji urządzeń lub 
zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które 
umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych. Nadmieniła, że po analizie raportu jesteśmy na etapie ustalania, gdzie 
należy zlokalizować windę oraz czy w ogóle ją montować. Dodała, że wiąże się to ze 
sporymi kosztami.   
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że powinny być dwie windy.  
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że jesteśmy otwarci na wszelkie propozycję. Dodała, że 
trzeba to przedyskutować i dokładnie ustalić, a następnie trzeba będzie to 
zaprojektować odpowiednio z wymaganiami technicznymi.   
 
Przewodniczący P. Gebler powiedziała, że należy mówić o dwóch windach.  
 
Sekretarz D. Bartosik odpowiedziała, że skoro Urząd jest tak zorganizowany, że 
obsługuje interesantów na poziomie Punktu Obsługi Interesanta to wystarczyłaby 
jedna winda, która zapewni dostęp do sali posiedzeń. 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że dobrze, żeby wszyscy byli sprawni, ale 
zapytał co w przypadki, kiedy któryś z pracowników będzie niepełnosprawny. 
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Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wtedy możemy dostosować stanowisko do 
wymogów i przenieść miejsce pracy na poziom „0”.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że jego zdaniem należy rozważyć sprawę 
związaną z budową windy, tak aby umożliwiała ona dostęp zarówno do budynku A, 
jak i budynku B.  
 
Sekretarz Gminy powiedziała, że jest to narazie tylko informacja do zastanowienia się  
i przedyskutowania w późniejszym czasie.  

 
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. 

Radny S. Przyłęcki zapytał, czy był przetarg na dowóz dzieci do szkól i jaki 
przewoźnik będzie dowoził dzieci do szkół.  
 
Wójt Gminy J. Nowak odpowiedział, że przetarg nie był ogłaszany. Dodał, że dowóz 
dzieci do szkół będzie zapewniony w ramach umowy popisanej na rok szkolny 
2020/2021. Nadmienił, że przewoźnikiem jest PKS Konin.  
 
Radny S. Kasprzak zapytał o to kto wystąpił o zmianę formy współpracy na 
stanowisku obsługi inwestora, pana P. Naglewski, czy pan Wójt. 
 
Wójt Gminy odpowiedział, że na czas przyjmowania do pracy p. P. Naglewskiego 
trudno było ocenić ile czasu będzie potrzeba, aby uporządkować sprawy w obsłudze 
inwestorów. Poinformował, że wiosną bieżącego roku uznano, że zmiana formy 
współpracy powinna nastąpić do końca 2021 roku.  Termin 01.09.2021r. został 
ustalony w porozumieniu z p. P. Naglewskim.  
 
Radny T. Tyrakowski zgłosił potrzebę uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi 
powiatowej relacji Tokary – Milejów w miejscowości Milejów.  
 
Radny K. Rygas zgłosił również potrzebę uzupełnienia ubytków nawierzchni w ciągu 
drogi powiatowej od Nowego Światu w kierunku Marcjanowa oraz wzdłuż całej drogi 
relacji Malanów – Skarżyn – Żdzary.  
 
Radny S. Przyłęcki powiedział, że droga powiatowa w Wojciechowie też wymaga 
remontu.  
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Wójt Gminy odpowiedział, że potrzeba remontu odcinków dróg powiatowych na 
terenie naszej gminy zostanie zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.  
 
Radny G. Dzikowski odniósł się do sportu pożarniczego. Odniósł się do wypowiedzi 
Wójta, który według niego skupił się przede wszystkim na zawodach krajowych, ale 
chciał powiedzieć, że nasza gmina na zawodach wojewódzkich w Pleszewie zajęła 
całe podium. Jeżeli chodzi o drużyny chłopięce to Głuchów zdobył I miejsce, Tokary - 
II miejsce i Będziechów - III miejsce. Dodał, że na podium znalazła się również 
drużyna dziewcząt ze Żdżar. Radny powiedział, że środki, które przeznaczamy na te 
zawody są tego warte. Dodał, że jest mały niedosyt po zawodach krajowych, ale 
zawody wojewódzkie wypadły bardzo dobrze.  
 
Wójt Gminy J. Nowak powiedział, że to nie było celowe ominięcie. Dodał, że 
wspominał, że w zawodach krajowych udział brało 6 drużyn z naszej gminy. 
Nadmienił, że przekazaliśmy ok. 40.000,00 zł środków na udział i przygotowanie do 
tych zawodów i wyniki naszych drużyn są bardzo dobre.  
 
Radny R. Jaśkiewicz powiedział, że chciałby zgłosić potrzebę wykoszenia łuków przy 
skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką w miejscowości Żdzary. 
Dodatkowo powiedział, że jedna strona została wykoszona, a druga tylko częściowo.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że w dniu jutrzejszym będziemy kontaktować się z panią 
kierownik WZDW Oddziału w Kole w celu wyjaśnienia tej sytuacji.  
 
Radna B. Kolenda zapytała, czy wiadomo coś na temat oddziału wewnętrznego w 
szpitalu powiatowym w Turku.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że z informacji jakie pozyskał wynika, że są podejmowane 
starania, aby oddział ruszył 1 października bieżącego roku.  
 
Więcej zapytań ani wniosków nie było.  
 

Ad.10. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

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