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Protokół Nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 29 października 2020 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 16:00 do 17:14 
 
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, 
- Paweł Naglewski – Starszy Inspektor ds. obsługi inwestora w Urzędzie Gminy Kawęczyn 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Wystąpienie zaproszonych gości. 
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok; 
d) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. 

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

 

Ad. 1. 

Otwarcie XXVIU Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze udział 12-u 
radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy 
Kawęczyn i można rozpocząć prawomocne obrady.  
 

Ad. 2. 

Uchwalenie porządku obrad 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił projekt porządku obrad a następnie 
zapytał, czy są jakieś propozycje i uwagi co do porządku obrad.  
Uwag i propozycji nie było.  
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad. 
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Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , 
Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , 
Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (3) 
Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Adrian Kwinciak  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

 
Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 
protokołu z XXV 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 XXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , 
Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , 
Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (3) 
Beata Goślińska, Józef Iwaniak , Adrian Kwinciak  
 
Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 

 
Ad. 4. 

Interpelacje i zapytania radnych 
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
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Ad. 5. 

Wystąpienie zaproszonych gości 
Głos zabrał Wójt Gminy Jan Nowak, który przypomniał, że w miesiącu wrześniu na jednym ze 
spotkań informował radnych, iż na początku października zostanie ogłoszony nabór na 
stanowisko ds. obsługi inwestora – stanowisko, które funkcjonowało w ramach innego 
stanowiska, było w nie włączone, ale był to bardzo mały ułamek etatu. Wójt Gminy 
kontynuował, że z tego względu, że przed nami transformacja energetyczna i duże zmiany w 
projekcie Wschodnia Wielkopolska nie pozwoliły, żeby w takim składzie osobowym i z takim 
potencjałem spróbować się spotkać z tym projektem, stąd ta decyzja, która zrodziła się 
gdzieś w sierpniu/na początku września. Wójt J. Nowak przypomniał, że w dniu 1 
października został ogłoszony nabór na to stanowisko. Mówił, że wspominał radnym, że to 
nie będzie cały etat, lecz może 2/3 czy ¾, suma sumarum będą to 4/5 etatu. Informował, że 
samo postępowanie miało miejsce w dniu 21 października; do konkursu zgłosiła się jedna 
osoba tj. już wcześniej przywitany Pan Paweł Naglewski. Wójt dodał, że Skarbnikiem Gminy 
Kawęczyn w latach od czerwca 2001 do września2007 była Pani Krystyna Naglewska, mama 
Pana Pawła. Dalej przedstawił Pana Pawła Naglewskiego. Wskazał, że mieszka on w Turku, 
jest absolwentem sztandarowej uczelni w naszym kraju Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie na kierunku finanse i bankowość, którą ukończył w roku 2002. Jest menadżerem 
w obszarze finansów z różnorodnym doświadczeniem uzyskanym zarówno w krajowym jak i 
międzynarodowym środowisku finansowym i biznesowym, poruszającym się swobodnie w 
otoczeniu prawnym spółek prawa handlowego. Dodał, że Pan Paweł Naglewski posiada 
bardzo szerokie doświadczenie z zakresu planowania i realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych, które zdobył m.in. na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmie 
Textilimpeks, szefa projektów finansowych w spółkach, szefa działu finansowego czy 
specjalisty w Departamencie Zarządzania Inwestycjami Kapitałowymi w Polskich Sieciach 
Elektroenergetycznych S. A. Wskazał, że same te nazwy zaświadczają o potencjale i 
umiejętnościach Pana Pawła Naglewskiego. Wójt Gminy zauważył też, że nowo wybrany 
starszy inspektor posiada znakomitą znajomość języka angielskiego branżowego niezbędną w 
komunikacji na arenie międzynarodowej potwierdzoną stosownym certyfikatem oraz jest w 
trakcie zdobywania certyfikatu międzynarodowej organizacji z siedzibą w Wielkiej Brytanii.  
Wójt Gminy odczytał stosowny adres przygotowany na okoliczność objęcia stanowiska przez 
Pana Pawła Naglewskiego. Przedstawiciele Samorządu Gminy Kawęczyn złożyli Panu Pawłowi 
Naglewskiemu gratulacje. Następnie Pan Paweł dokonał autoprezentacji, która potwierdziła 
jego potencjał i umiejętności do pracy w zakresie obsługi inwestora oraz pozyskiwania 
środków zewnętrznych na rzecz Gminy Kawęczyn w związku z transformacją energetyczną 
Wschodniej Wielkopolski. Mówił, że już od 20 lat zajmuje się kwestiami finansowymi głównie 
w obszarze inwestycji, przez ostatnie 15 lat miał przyjemność współpracować z dużymi 
podmiotami zarówno w kraju jak i za granicą, wśród tych podmiotów były również spółki 
Skarbu Państwa, ostatnio spółka Textilimpeks w Łodzi, firma Koło z Koła, w której miał okazję 
przez kilka lat pracować i współuczestniczyć w jej sukcesach. Kontynuował, że głównie 
zajmował się inwestycjami, nie tylko w obszarze specjalistycznym, ale również w obszarze 
zarządzania tymi inwestycjami, gdyż zajmował m.in. stanowiska członka Zarządu, Rady 
Nadzorczej czy też Dyrektora Finansowego. Wskazywał sukcesy na swoim personalnym 
koncie, tj. na budowę i przeniesienie fabryki wyrobów sanitarnych z Niemiec do Koła – była 
to bardzo duża inwestycja na ok. 80 mln zł, zrealizowana w roku 2009; przeniesienie fabryki 
złączek ze Szwajcarii  do Ozorkowa. Pan Paweł Naglewski wskazywał, że przy tych projektach 
nie tylko był zaangażowany w kwestie budowania zachęt, ale również za przygotowanie, 
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wsparcie i realizację finansowania tych projektów. Mówił dalej, że pracował też przy 
budowie fabryki wyrobów ceramicznych na Ukrainie, był to projekt, który ostatecznie 
zamknął się kwotą 25 mln euro. Zaznaczał, że przy okazji realizacji tych projektów 
każdorazowo konieczna była współpraca z organizacjami, które wspierają inwestorów w 
Polsce, to były przede wszystkim Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Inwestycji i 
Handlu i Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych. Wyjaśnił, że w związku z obejmowanym 
stanowiskiem czekają na niego kwestie związane ze zbudowaniem oferty inwestycyjnej, a 
bez współpracy z tego typu organizacjami będzie to bardzo trudne. Deklarował wykorzystać 
swoje wieloletnie kontakty w tych instytucjach, po zapoznaniu się  jednak z tym, czym Gmina 
z punktu potencjalnego zainteresowania inwestorów dysponuje. Złożył podziękowania 
Komisji Rekrutacyjnej i panu Wójtowi za zaufanie.  
 
Wiceprzewodniczący Sylwester Kasprzak zwracając się do Pana Pawła Naglewskiego pytał, co 
sprawiło, że aplikował On o stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Kawęczynie biorąc pod 
uwagę tak bogatą do tej pory karierę. Pytał też o życie prywatne i o to, czy Pan P. Naglewski 
zamierza łączyć etat w Kawęczynie z jakąś inną pracą. 
 
Inspektor P. Naglewski odpowiedział, że w Jego karierze zawodowej, gdy zaczął pracę jeszcze 
na studiach nie pracował w miejscu, w którym mieszka, dojeżdżał najpierw do Koła, potem 
do Ozorkowa, później do Warszawy czy Łodzi. Wyjaśnił, że od dłuższego czasu chciał związać  
w jakikolwiek sposób swoje życie zawodowe z miejscem zamieszkania, co było kluczowym 
elementem, jaki spowodował tę decyzję. Dalej przedstawił też informacje o swoim życiu 
prywatnym, opisał sytuację rodzinną. Mówił, że jedyną Jego aktywnością dodatkową, jaką 
wykonuje jest kwestia dotycząca roli wykładowcy w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w 
Koninie, przy czym są to tylko i wyłącznie studia niestacjonarne i dotyczą wykładów w soboty 
i  niedziele; dodał, że zajmuje się tam kwestiami związanymi z finansami i inwestycjami. 

Ad. 6. 

Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
 

Ad. 6a. 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej. 
Skarbnik Gminy pod dzisiejsze głosowanie zaproponowała kwestie omawianą już na wspólnym 
posiedzeniu komisji dotyczącą zmian w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectw. 
Sołectwa w okresie międzysesyjnym odbyły zebrania wiejskie, na mocy których dokonały się 
zmiany w ramach realizowanych zadań ze środków funduszu sołeckiego:  

1. Sołectwo Wojciechów (sołectwo Wojciechów nie było omawiane podczas wspólnego 
posiedzenia komisji, ponieważ zebranie sołectwa odbyło się dopiero 23.10.2020r., tak 
jak komisje). Zmiany dotyczą zmniejszenia zadania pn. „Bieżące koszty utrzymania 
świetlicy wiejskiej” o kwotę 200 zł do kwoty 1.300,00 zł, likwidacji zadania pn. 
„Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu oraz środków czystości”  - 150,00 zł, 
Sołectwo w tym momencie rezygnuje z zadania, zwiększenia zadania pn. 
„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej – prace budowlane w ramach usługi”  o 
1.084,00 zł do kwoty 12.384,00 zł, rezygnuje też z zadania pn. „Kultywowanie tradycji 
nocy andrzejkowej”  - zakup materiałów 734, 00 zł.  
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2. Sołectwo Tokary (również nie było przedstawiane na wspólnym posiedzeniu komisji) 
dokonuje zwiększenia zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów” – o 
kwotę 800 zł, zmniejszenia zadania pn. „Kultywowanie tradycji obrzędów 
sobótkowych” o kwotę 500 zł, rezygnuje z zadania, zmniejszenie zadania pn. „Bieżące 
koszty utrzymania świetlicy wiejskiej – koszty energii elektrycznej”. 

3. Sołectwo Marianów zmniejsza zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniach świetlicy wiejskiej” do kwoty 3.000,00 zł, zmniejszenie o 7.000,00 zł, 
sołectwo wprowadza zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” w kwocie 7.000,00 
zł. 

4. Sołectwo Dzierzbotki zmniejsza zadanie pn. „Bieżące koszty utrzymania dróg – zakup 
materiałów” o kwotę 1.700,00 zł, zmniejsza zadanie pn. „Bieżące koszty utrzymania 
dróg – praca sprzętu” o kwotę 500,00 zł. Sołectwo zamierza przeznaczyć środki na 
zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw” o kwotę 4.100,00 i jednocześnie 
zmniejszyć zadanie pn. „Bieżące utrzymanie placu zabaw – zakup paliwa” o 400 zł, 
rezygnacja z zadania pn. „Kultywowanie tradycji nocy świętojańskiej” – łącznie 
1.500,00 zł. 

5. Sołectwo Będziechów zwiększa zadanie pn. ”Bieżące koszty utrzymania dróg – zakup 
materiałów” o kwotę 2.800,00 zł oraz zmniejsza zadanie pn. „Wykonanie przyłącza 
prądu” o kwotę 2.800,00 zł. 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły pisma Wojewody Wielkopolskiego jako dysponenta 
środków dotacyjnych, środki które były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji, są to 
środki w kwocie 991,91 zł z przeznaczenie na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki 
oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. Środki w całości przeznaczone na zadanie, które 
wcześniej zostały przedstawione przez panią Skarbnik, są to środki z zadań zleconych. W dniu 
22.10.2020 r. wpłynęło również pismo Wojewody Wielkopolskiego, gdzie wojewoda zwiększa 
dotację na zadanie zlecone w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy Prawa o aktach 
stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobisty zwiększenie o kwotę 
3.811,00 zł. Skarbnik Gminy informowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęło też pismo 
stanowiące decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację zadania związanego ze zwrotem 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zaproponowała zwiększenie tych 
środków, aby w następnym dniu po sesji mogły być one przekazywane na rachunki bankowe 
rolników, którzy o taki zwrot ubiegali się w drugiej połowie roku. Kolejna zmiana dotyczy 
zmniejszenia zadania w rozdziale Rodzina i wspieranie rodziny w ramach Asystenta rodziny o 
kwotę 15.290,00 zł. Są również przeniesienia w ramach zadań pomocy społecznej na realizację 
zadań pozostałych w ramach pomocy społecznej, ale to są środki które wcześniej zostały 
zaplanowane i jednostka pismem zwiększa zadania w ramach środków, którymi dysponuje. 
Skarbnik dodała, że przy okazji posiedzenia Wójt Gminy nie wywołuje zarządzania, które też 
dysponowałoby te środki, ale są one przenoszone w ramach zmian w uchwale.  
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 2020. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
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ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski, 
Sylwester Kasprzak, Bożena Kolenda, Łukasz Mila, Sylwester Przyłęcki, Karol Rygas, Tomasz 
Tyrakowski, Paweł Urbanek 
NIEOBECNI (3) 
Beata Goślińska, Józef Iwaniak, Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVI/185/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na rok 2020. 
 
Ad. 6b. 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Przewodniczący P. Gebler  poinformował, że projekt uchwały jest znany wszystkim radnym, 
dlatego zaproponował przegłosowanie go bez odczytywania, na co wszyscy wyrazili zgodę.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski, 
Sylwester Kasprzak, Bożena Kolenda, Łukasz Mila, Sylwester Przyłęcki, Karol Rygas, Tomasz 
Tyrakowski, Paweł Urbanek 
NIEOBECNI (3) 
Beata Goślińska, Józef Iwaniak, Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVI/186/2020 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. 
 
Ad. 6c. 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok; 
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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski, 
Sylwester Kasprzak, Bożena Kolenda, Łukasz Mila, Sylwester Przyłęcki, Karol Rygas, Tomasz 
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Tyrakowski, Paweł Urbanek 
NIEOBECNI (3) 
Beata Goślińska, Józef Iwaniak, Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVI/187/2020 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2021 rok. 
 

Ad. 6d. 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. 
Przewodniczący P. Gebler poinformował, że przedstawione zostały dwa projekty uchwał, ze 
względu na to, że na komisjach była propozycja uchwały ze strony Pana Wójta i obniżenia tej 
ceny do 54 zł. Na komisjach został przygotowany projekt uchwały o pozostawieniu stawki 51 
zł. Przewodniczący P. Gebler zaproponował przegłosowanie projektów bez odczytywania.  
 
Pierwszy pod głosowanie poddano projekt uchwały przedstawiony przez Wójta Gminy 
Kawęczyn - ze stawką  54 zł.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 1, PRZECIW: 7 , WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (1) 
Ryszard Jaśkiewicz 
PRZECIW (7) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler, Bożena Kolenda, Sylwester Przyłęcki, 
Karol Rygas , Paweł Urbanek 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Andrzej Jaworski, Sylwester Kasprzak, Łukasz Mila, Tomasz Tyrakowski, 
NIEOBECNI (3) 
Adrian Kwinciak, Józef Iwaniak, Beata Goślińska   
  
Projekt uchwały złożony przez Wójta Gminy ze stawką 54 zł nie został uchwalony.  
 
Następnie pod głosowanie poddano projekt uchwały wypracowany podczas wspólnego 
posiedzenia komisji ze stawką 51 zł.   
 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , 
Bożena Kolenda , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 
Urbanek 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 
Sylwester Kasprzak , 
NIEOBECNI (3) 
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Adrian Kwinciak , Józef Iwaniak, Beata Goślińska   
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVI/188/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. 

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. 
 
Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o informację dotyczącą audytu w oświacie. Mówił, że 
Urząd Gminy jest w posiadaniu audytu wykonanego przez firmę zewnętrzną, dotyczącego 
sytuacji w oświacie w Gminie Kawęczyn. Dodał ponadto, że w projekcie budżetu na rok 2021 
należy się przygotowywać na kwotę wydatków na oświatę bardzo bliską 10 milionów złotych. 

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 Paweł Urbanek zwracał uwagę na jakość nagrań z obrad sesji, która w jego ocenie jest 

kiepska. Mówił, że trzeba się dobrze wsłuchiwać, co de facto jest mówione, gdyż słychać 

buczenia, trzaski i dziwne odgłosy. Powiedział, że oglądał też sesje z innych samorządów, 

gdzie takie problemy nie występują.  

 

Wójt Gminy powiedział, że na przykładzie dzisiejszej sesji i kilku poprzednich zostanie to 

sprawdzone. 

 

Przewodniczący P. Gebler mówił, że będzie uczulał uczestników sesji, aby udzielali 

wypowiedzi do mikrofonu, bo w nagraniach z obrad będzie zamieszczany też tekst i istotnym 

jest tu aby mówić wyraźnie. 

 

Radny P. Urbanek mówił, że chodzi mu tu też o zmianę przepisów i o zamieszczanie napisów, 

żeby nie trzeba było się zastanawiać, co było powiedziane, w jakim kontekście itd. 

 

Wójt Gminy powiedział, że zostanie to sprawdzone a odpowiedzi udzieli na kolejnej sesji. 

 

Radny Sylwester Przyłęcki pytał czy ktoś z policji jest zapraszany na sesję np. Komendant, bo 

udział przedstawiciela policji byłby przydatny, bo zebrało się kilka spraw, które mogliby 

wyjaśnić. 
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Wójt Gminy powiedział, że na sesję zaprasza Przewodniczący Rady bądź Jego zastępcy, a na 

wspólne posiedzenie Komisji lub idywidualne posiedzenie Komisji  zaprasza Przewodniczący 

Komisji, który prowadzi dane posiedzenie. Mówił, że niejednokrotnie pomagał radnym w 

zaproszeniu przedstawicieli różnych instytucji na posiedzenia. Dodał, że ma propozycję, aby  

z Panem Przewodniczącym ustalić treść pisma stanowiącego zaproszenie na spotkanie. 

 

Sekretarz Gminy Dorota Bartosik wyjaśniła, że nawet na zaproszenie Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego przedstawiciele policji odmówili udziału, nie mogli przyjechać ze względu na 

COVID i zaznaczyli, że mogą tylko i wyłącznie porozumiewać się zdalnie lub telefonicznie. 

 

Przewodniczący P. Gebler powiedział, że prawdopodobnie dopóki sytuacja się nie poprawi, 

ciężko będzie spodziewać się, że któryś z zapraszanych gości dotrze na posiedzenie. 

Proponował, że w momencie, gdyby było do przekazania coś istotnego, można to 

sformułować na piśmie i takie pismo dalej będzie przesłane do adresata drogą służbową. 

Sugerował ewentualnie podjęcie tematu i przedstawienie zapytań na posiedzeniu Komisji i 

przesłanie wyciągu z protokołu. 

 

Radny Karol Rygas ponowił prośbę odnośnie wycięcia zakrzewień naprzeciwko hydroforni w 

Marcjanowie przy drodze powiatowej, na łuku drogi. Wyjaśniał, że jest tam groźnie, bo z  

akacji cały czas wychodzą sarny i może dojść do kolizji. 

 

Wójt J. Nowak powiedział, że w dniu jutrzejszym będzie w Turku, planował wizytę w czterech 

miejscach, w tym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku. Mówił, że jak nie uda mu się 

spotkać z Kierownikiem osobiście, to będzie próbował zapoznać go telefonicznie z kilkoma 

kwestiami dotyczącymi dróg powiatowych. Dodał, że o rezultatach rozmowy poinformuje 

radnego K. Rygasa przy najbliższym spotkaniu a gdyby było ono zorganizowane w dość 

odległym terminie, to odpowiedź prześle na adres domowy. 

 

Radny Andrzej Jaworski zgłosił sprawę do Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą 

drogi od Kowali Pańskich w kierunku Siedlisk, gdzie po lewej stronie został zrobiony chodnik 

a po prawej stronie (zlokalizowanych jest tu kilka domostw) nie ma odpływów, nie ma 

rowów ani żadnego ujścia wody; przy dużych odpadach tworzą się kałuże a przejazd przez 

nie powoduje rozchlapywanie się wody i brudzenie ogrodzeń przy posesjach. 

 

Radny Tomasz Tyrakowski mówił, że jemu z kolei chodzi o drogę, którą zgłaszał już kilka razy 

relacji Milejów-Tokary, a która nadal nie jest zrobiona. Poinformował, że otrzymał pismo z 

Powiatu z Turku oraz odpowiedź z Urzędu Gminy, że droga będzie zrobiona, a nadal nie jest 

zrobiona. 

 

Radny Ryszard Jaśkiewicz z kolei poruszył temat wycinki krzewów przed zjazdem na drogę w 

kierunku Będziechowa na łuku; gałęzie wystają tam na pobocze, widoczność jest 

ograniczona, co może rodzić niebezpieczeństwo.  

 



10 

 

Wiceprzewodniczący S. Kasprzak odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce w dniu 

26.06.2020 r., czyli do wystąpienia gradobicia na terenie części Gminy Kawęczyn. Pytał czy 

Wojewoda Wielkopolski zajął tu jakieś stanowisko, czy coś nowego wiadomo. 

 

Wójt Gminy powiedział, że wnioski zostały podpisane przez Gminną Komisję ds. szacowania 

szkód i przesłane do Wojewody, ale żadnej odpowiedzi na te chwilę nie ma. Wójt 

informował, że jeżeli w ciągu dwóch tygodni nic w tym temacie się nie wydarzy, to zwróci się 

w tej sprawie na piśmie; dotychczasowa komunikacja odbywa się głównie na zasadzie 

rozmów telefonicznych. Zauważył, że teren, na którym miało miejsce gradobicie był nieduży 

w stosunku do innych przypadków, ale szkody były niejednokrotnie bliskie 100% albo nawet i 

100%. Deklarował, że gdy będzie posiadał informacje w tym temacie, na pewno zostanie ona 

przekazana mieszkańcom. 

 

Wiceprzewodniczący Grzegorz Dzikowski pytał o koszt audytu w oświacie. Mówił, że chyba w 

2015 roku audyt był już robiony. 

 

Wójt Gminy poprawił, że było to w roku 2011. 

 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski kontynuował, że wtedy były prognozy, że w roku 2020 

Gmina będzie dokładać do oświaty do 5 mln zł. Pytał: „Czy my coś zrobiliśmy w tym kierunku 

przez te lata?” 

 

Wójt Gminy powiedział, że jest to dobre pytanie do nas wszystkich. 

 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski mówił, że aby coś zrobić to musi być jakiś wniosek i jakieś 

poczynania, bo minęły te lata i Pan Wójt mówi, że oświata będzie kosztować 10 mln zł a tylko 

jest kolejny audyt. Oceniał, że jeśli nie zostaną podjęte pewne działania, to za kilka lat znowu 

będzie robiony audyt.  

 

Wójt Gminy powiedział, że wierzy że teraz i nareszcie zostaną podjęte jakieś działania, że 

będzie odwaga na wprowadzenie zmian. Dodał, że odpowiedź jest krótka: „Szkoły do 

likwidacji, najprostsza metoda”. Zaznaczył, że tego nikt nie chciał i do dzisiaj chyba jeszcze 

nie chce, ale są dwie szkoły do likwidacji. Mówił, że poszukuje różnych rozwiązań, ale 

niektóre z nich nie znalazły by aprobaty np. przez SANEPID itd. Kontynuował, że ma 

propozycje i dziś jedną przedstawi, ale domyśla się, że wywołać to może kolejną petycję. 

Sugerował, aby w tych szkołach, gdzie roczniki liczą poniżej 10 uczniów, dowozić dzieci do 

innej szkoły, aby utworzyć oddziały liczące np. 18 uczniów; są takie roczniki, które w 

obwodzie danej szkoły liczą 8, 6 czy nawet 4 uczniów. Informował, że styka się też z materią 

nauczyciele – rodzice; były takie spotkania, podczas których pytał uczestników co zrobić w tej 

sytuacji; odpowiedzią była informacja ze strony rodziców, że zawiozą dzieci do innych gmin, 

a do innej szkoły na terenie gminy ich nie poślą. Oceniał, że sprawa jest bardzo poważna, 

subwencje oświatowe za bardzo nie rosną; reforma przeprowadzana od 2016 roku dużo 

zmieniła; dotychczas VII i VIII klasy, czyli I i II gimnazjum trafiały do Kawęczyna, z trzech klas 

zrobiły się dwie. Wójt obliczał, że przeliczając to na trzy roczniki, w których były po dwie 
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klasy ubyło ok. 100 godzin nauczania tygodniowo, co w przeliczeniu na etaty daje 100 

godzin. Wójt J. Nowak powiedział, że koszty audytu były pokryte ze środków szkół i wyniosły 

8 000,00 zł brutto dla wszystkich jednostek; poprzedni audyt kosztował ok. 10 000,00 zł. 

Mówił, że ten materiał jest i zostanie przedstawiony Państwu radnym prawdopodobnie w 

listopadzie, a ewentualne działania, decyzje powinny zostać podjęte do końca lutego. Mówił, 

że nie znał wcześniej wyników audytu, materiał wpłynął w tym tygodniu do Urzędu. 

Podkreślał, że oświata jest zadaniem własnym gminy i że trzeba dokonać tu restrukturyzacji. 

Przypomniał, że w szkołach uczy się 460 dzieci, tj. mniej więcej tyle co w tamtym roku, a 

oddziałów jest 32, przy czym nie ma klasy V w szkołach w Skarżynie, Tokarach Pierwszych i w 

Kowalach Pańskich-Kolonii, a klasa V w Kawęczynie liczy 7 uczniów. Mówił, że gdyby oddziały 

były liczebnie na poziomie 18-20 uczniów to powinno ich być ok. 23, o 9 mniej; 9 razy 30 to 

270 godzin, tj. co najmniej 12/13 etatów, odprawy sześciomiesięczne, przy tym można z góry 

przewidzieć, że część nauczycieli korzystała by z urlopu dla poratowania zdrowia, czyli trzeba 

będzie wypłacać świadczenia podczas gdy nie będzie świadczona praca. Kontynuował, że z 

jednej strony mówi się o bezpłatnych dowozach, nauce pływania, językach obcych, 

dodatkowych zajęciach, projektach (realizowane w naszej gminie były  m. in. projekty „Ty też 

potrafisz”, „Przedszkolaki na start”) realizowanych nadal na nieco mniejszą skalę z uwagi na 

mniejszą ilość środków na dołożenie tzw. własnego udziału, ale w sumie koszty oświaty to 

problem dla wszystkich samorządów, także dla dużych miast, gdzie np. z jednego rocznika w 

danej szkole było np. siedem klas a dziś są trzy albo cztery klasy. Wspominał, że mówił 

dyrektorom szkół, aby pochylili się nad sprawą przekwalifikowania się niektórych nauczycieli 

i skorzystali z zatrudnienia w żłobku od 1 stycznia. Kontynuował, że składanie aplikacji było 

do godziny 15 w poniedziałek (26.10), rozpoczęła pracę Komisja: jest 21 osób chętnych do 

pracy jako opiekunowie, czyli 2/3 więcej niż potrzeba; na sprzątaczki i woźne jest do 

obsadzenia 1,5 etatu a zgłosiło się 14 osób – to pokazuje jaka jest sytuacja na rynku. Wójt 

oceniał, że jest to powód nie tylko epidemii ale też idącego kryzysu ekonomicznego. 

Więcej pytań i wniosków obecni nie wnosili. 
 

Ad. 10.  

Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn uznał XXVI Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i zamknął obrady. 
 
 

                                Protokołowały:                  Przewodniczył: 

 

                              Iwona Krajewska                                            Piotr Gebler 

 

  Magdalena Krakowiak 


