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Protokół Nr XXVII/2020 z XXVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w 
dniu 26 listopada 2020 roku w formie wideokonferencji w godzinach 
od 14:00 do 15:25 
 
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, 
- Arleta Biegańska – Gminny koordynator ds. oświaty 
 
Porządek obrad: 

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

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 
b) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2021; 

c) wyrażenia  zgody  na nieodpłatne  przejęcie umową użyczenia część 
nieruchomości gruntowej  stanowiącej  pas drogowy drogi publicznej  
kategorii powiatowej  Nr 4491P Kowale Pańskie – Kawęczyn – Głuchów w 
obrębie Ciemień, gmina Kawęczyn; 

d) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania 
należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i jej 
jednostkom organizacyjnym; 

e) zwolnień podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy 
de minimis na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.; 

f) ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz 
określenia warunków zwolnienia od ich ponoszenia; 

g) rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie 
Gminy Kawęczyn. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn w roku 
szkolnym 2019/2020 - Arleta Biegańska -  Gminny koordynator ds. oświaty. 

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

Otwarcie XXVII 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 14-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. 
Zaproponował zmianę kolejności punktów - dotychczasowy punkt 6 staje się punktem 5, a 
dotychczasowy punkt 5 punktem 6.  
Zapytał, czy są jeszcze jakieś propozycje i uwagi co do porządku obrad. 
Uwag i propozycji nie było.  
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zmianą kolejności punktów. 
 
Głosowano w sprawie:  
Uchwalenie porządku obrad - zmiana kolejności punktów - dotychczasowy punkt 6 staje 
się punktem 5 a dotychczasowy punkt 5 punktem 6. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14)  
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek 
 
NIEOBECNI (1) 
Bożena Kolenda 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia 
porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą.  
 
Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14)  
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
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Bożena Kolenda 
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej, wraz z wprowadzoną zmianą, został uchwalony. 
 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 
protokołu z XXVI Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. Zaproponował, 
aby protokół przyjąć bez odczytywania, ponieważ był on dostępny w programie e-sesja.  
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem protokołu. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14)  
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Bożena Kolenda 
 
Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 

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

Ad. 5. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn w roku szkolnym 
2019/2020 - Arleta Biegańska -  Gminny koordynator ds. oświaty. 
 
Głos w przedmiotowym temacie zabrała Pani Arleta Biegańska – Gminny koordynator ds. 
oświaty. Poinformowała, że miniony rok szkolny przebiegał bez istotnych zmian w 
działalności wychowawczej i edukacyjnej. Sieć szkół, jak również sieć przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych nie uległa zmianie. Wystąpiły niewielkie zmiany w liczbie przedszkolaków czy 
uczniów. To był pierwszy rok, w którym nauczanie było realizowane tylko w zakresie szkoły 
podstawowej oraz wychowania przedszkolnego. Poinformowała, że w informacji w tabelach 
zawarte są szczegółowe dane dotyczące liczby dzieci oraz szczegółowych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy materialnej. Do zasadniczych trudności w 
minionym roku szkolnym zaliczone zostały działania związane z okresem wprowadzenia 
nauki zdalnej z powodu epidemii. Dodała, że należy zwrócić uwagę na to, że szkoły były 
bardzo dobrze przygotowane na taką formę nauki. Poinformowała, że jest to efekt 
wcześniejszych działań. W minionym roku szkolnym kolejne szkoły przystąpiły do projektu 
„Cyfrowa Wielkopolska”. Pani koordynator powiedziała, że w ramach tego projektu szkoły 
zostały doposażone w sprzęt interaktywny typu tablice, monitory interaktywne, tablety, a 
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nauczyciele zostali przeszkoleni w stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
Dodała, że pozwoliło to na szybkie wprowadzenie nauki zdalnej w czasie rzeczywistym. 
Podsumowała, że nie było to nauczanie polegające na wysyłaniu zadań, tylko nauczyciele 
poprzez łącza kontaktowali się z uczniami. Poinformowała, że wszystkie szkoły korzystają z 
aplikacji Teams skoordynowanej z dziennikiem elektronicznym. Od tamtego roku wszystkie 
szkoły wdrożyły dziennik elektroniczny, co pozwoliło na sprawną komunikację, dlatego 
nauczanie zdalne przebiegało bez zakłóceń, nie było przypadków nieklasyfikowania uczniów 
z powodu nadmiernej absencji. Jest to fakt wyróżniający nasze szkoły. Gminna koordynator 
ds. oświaty powiedział, że w informacji zawarte są dane dotyczące wyników egzaminów 
ósmoklasistów. Wyniki w skali gminy porównywalne są w zależności od rodzaju przedmiotu z 
średnimi wynikami powiatu. Dodała, że nadal jest tendencja, że szkoły uzyskują niższe wyniki 
w zakresie języka angielskiego. Nadmieniła, że jeśli chodzi o realizację projektów to szkoły 
przystępowały do różnorodnych projektów, które pozwalały na wdrożenie nowoczesnych 
metod nauczania, jak również doposażenia szkoły. Na uwagę zasługuj fakt, że jako gmina 
dwukrotnie przystąpiliśmy do rządowego programu, w wyniku którego dwa razy uzyskaliśmy 
dotacje pozwalającą na uzupełnienie wyposażenia szkół w laptopy. Dodała że w każdej edycji 
było to dwadzieścia laptopów, które zostały rozdzielone między szkoły. W pierwszej edycji 
każda szkoła otrzymała po pięć laptopów, natomiast w kolejnej edycji więcej laptopów 
otrzymały szkoły w Kowalach i Skarżynie ze względu na zwiększone potrzeby. W informacji 
zawarte są dane dotyczące zmian organizacyjne szkół. Z uwagi na wprowadzenie zdalnego 
nauczania uległa zmniejszeniu liczba godzin zajęć opiekuńczych, a więc świetlic. Skrócony 
został czas pracy oddziałów przedszkolnych. Poinformowała, że z powodu wprowadzenia 
edukacji zdalnej trzeba było dostosować zakres doskonalenia nauczycieli, szczegółowe dane 
dotyczące ukończenia form doskonalenia są zawarte w informacji. Zmianie uległa 
organizacja kalendarza uroczystości i konkursów szkolnych. Niektóre uroczystości, jak i 
konkursy zostały zorganizowane w trybie on-line, a część całkowicie zawieszono. 
Nadmieniła, że jak prezentowała informację na posiedzeniu Komisji Rady Gminy została 
poproszona o uzupełnienie danych. Zaktualizowane informacje zostały uzupełnione, są to 
dane o wysokości wydatków poniesionych na doposażenie szkoły w Skarżynie i Kowalach. 
Szczegółowe dane znajdują się w zaktualizowanej informacji o stanie zadań oświatowych.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś pytania.  
 
Radny Sylwester Przyłęcki podziękował za uzupełnienie danych pani koordynator.  
 
Ad. 6.  
Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
 
Ad. 6a 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej.  
Powiedziała, że jeżeli chodzi o zmiany w planie dochodów budżetu dotyczą one jedynie pism 
Wojewody Wielkopolskiego, który dostosowuje plan dotacji do naszego zapotrzebowania, 
do planu wydatków jeszcze do końca roku. Pierwsza zmiana dotyczy Programu „Dobry 
start”, gdzie Gmina Kawęczyn otrzymała zwiększenie o 3.566, 55 zł. Kolejna zmiana dotyczy 
zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85204 na funkcjonowanie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Młodzianowie o kwotę 1.577,25 zł. Trzecia zmiana związana jest ze  
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zmniejszeniem planu dotacji w ramach Karty Dużej Rodziny o kwotę 577,61 zł. Czwarta 
zmiana dotyczy zwiększenia do planu dotacji do potrzeb w ramach „Programu 500+” o 
kwotę 59.500,00 zł. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia do realizacji planu „Wspieraj 
seniora”. Dodała, że kwota jaka została przeznaczona na realizację programu to 12.799,41 zł. 
Kolejna zmiana związana jest ze zwiększeniem planu dotacji w ramach opłacania składek 
zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 1.163,00 zł. Kolejna zmiana 
dotyczy zwiększenia planu dotacji w ramach wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz realizację 
zadań we wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin – Program „Za życiem” o kwotę 80.000,00 zł. 
Ostatnia zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „Asystenta 
Rodziny” o kwotę 1.700,00 zł. Podsumowała, że są to zmiany, które decyzją Wojewody 
zwiększają plan dotacji w ramach zapotrzebowania jeszcze na rok 2020, na miesiąc, który 
pozostał do końca roku w ramach pomocy społecznej. 
 
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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1  

  

Wyniki imienne:  

ZA (14)  

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak ,  

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , 

Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek   

NIEOBECNI (1)  

Bożena Kolenda   

 
Ad. 6b 
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021  
 
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 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14)  



6 

 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Bożena Kolenda 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVII/190/2020  w sprawie  przyjęcia rocznego 
programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. 
 
 
Ad. 6c  
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia część nieruchomości gruntowej 
stanowiącej pas drogowy drogi publicznej kategorii powiatowej Nr 4491P Kowale Pańskie – 
Kawęczyn – Głuchów w obrębie Ciemień, gmina Kawęczyn; 
 
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 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia część 
nieruchomości gruntowej stanowiącej pas drogowy drogi publicznej kategorii powiatowej 
Nr 4491P Kowale Pańskie – Kawęczyn – Głuchów w obrębie Ciemień, gmina Kawęczyn. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14)  
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Bożena Kolenda 
 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVII/191/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przejęcie umową użyczenia część nieruchomości gruntowej stanowiącej pas 
drogowy drogi publicznej kategorii powiatowej Nr 4491P Kowale Pańskie – Kawęczyn – 
Głuchów w obrębie Ciemień, gmina Kawęczyn. 

 
Ad. 6d  
niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o 
charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i jej jednostkom organizacyjnym; 
 
 
Przewodniczący P. Gebler zaproponował przystąpienie do głosowania bez odczytywania 
uchwały, na co obecni radni wyrazili zgodę.  
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Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i jej 
jednostkom organizacyjnym. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14)  
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak, 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Bożena Kolenda 
 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVII/192/2020 w sprawie  niedochodzenia należności z 
tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie i jej jednostkom organizacyjnym. 
 
Ad. 6e 
zwolnień podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na 
okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.; 
 
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 zwolnień podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach 
pomocy de minimis na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14)  
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Bożena Kolenda 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVII/193/2020 w sprawie zwolnień podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na okres od 01.01.2021 
r. do 31.12.2023 r. 
 
Ad. 6f 
ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz określenia 
warunków zwolnienia od ich ponoszenia; 
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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 ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w 
Kawęczynie oraz określenia warunków zwolnienia od ich ponoszenia.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14)  
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Adrian Kwinciak , Łukasz Mila 
, Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Bożena Kolenda 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVII/194/2020  w sprawie ustalenia opłat za 
pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz określenia warunków 
zwolnienia od ich ponoszenia. 
  
Ad. 6g  
rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy 
Kawęczyn. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler odczytał cały projekt uchwały. 
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. 
 
Głos zabrał Karol Rygas, który powiedział, że przykro mu jest, że komisja tak 
przegłosowała tą petycję. Dodał, że zgadza się z tym, że jest trudna sytuacja 
finansowa gminy, ale można było wskazać przynajmniej, że jeżeli sytuacja 
budżetowa by się poprawiła można byłoby się tą sprawą zająć.   
 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (8)  
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak 
, Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak 
PRZECIW (2)  
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek 
NIEOBECNI (1) 
Bożena Kolenda 
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Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXVII/195/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn. 

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 
 
Radny Paweł Urbanek poinformował, że chciałby wrócić do tematu konkursu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi - szansą dla aktywnych sołectw”. Powiedział, że jest zobligowany do 

przedstawienia swoim wyborcom, jednocześnie mieszkańcom sołectwa Dzierzbotki, co 

wydarzyło się w związku z tym konkursem, gdy nie otrzymali dofinansowania na złożony 

projekt. Radny P. Urbanek poinformował, że na początku października 2020 roku złożył 

wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego  

wspólnie z radnym panem Tomaszem Tyrakowski z miejscowości Milejów i panem 

Sławomirem Wincenciakiem – sołtysem sołectwa Marianów-Kolonia z zapytaniem o 

przyczynę odrzucenia trzech wniosków, które złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego. 

Dodał, że chcieli poznać przyczyny, aby w przyszłości nie było jakichś niedomówień oraz 

problemów ze złożeniem wniosków na najbliższe lata. Radny poinformował, że pod koniec 

października otrzymał odpowiedź od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana 

Krzysztofa Grabowskiego w związku z jego zapytaniem na ten temat. Pozwolił sobie 

przytoczyć kilka zdań, które zostały uwzględnione w odpowiedzi na jego pismo: 

„Odpowiadając na wniosek z 1 października 2020 roku dotyczący udzielenia informacji na 

temat powodów odrzucenia wniosków Gminy Kawęczyn złożonych w ramach VIII edycji 

Konkursu „Odnowa wsi – szansą dla aktywnych sołectw” informuję, co następuje: Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 2433/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku ogłosił 

Konkurs „Odnowa wsi – szansą dla aktywnych sołectw”. Zasady uczestnictwa zostały 

określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do wymienionej uchwały. Gmina Kawęczyn 

złożyła w konkursie trzy projekty: 1) Miejsce spotkań integracji w Marianowie-Kolonii, 2) 

Letnia strefa wypoczynku w Dzierzbotkach, 3) Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki w 

sołectwie Milejów. Zgodnie z art. 4 Regulaminu dofinansowaniem mógł być objęty projekt w 

zakresie zakupu towarów służących kultywowaniu tradycji społecznych, zakupu wyposażenia 

obiektów użytku publicznego, zakup materiałów promujących wieś, zakup drobnych 

przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej, np. ławki, kosze na śmieci. Niestety 

projekty zgłoszone przez Gminę Kawęczyn nie spełniały wymogów Regulaminu w zakresie 
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przedmiotu dofinansowania, wnioski zawierały w zakresie rzeczowym prace budowlane. W 

Urzędzie Gminy w Kawęczynie najprawdopodobniej nie przeczytano dokładnie Regulaminu 

konkursu. Dla sołectwa Marianów Kolonia gmina zaplanowała ogrodzenie z paneli 

ocynkowych z bramą panelową i furtką wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu.  Dla 

Dzierzbotek także zaplanowano ogrodzenie z paneli ocynkowych i furtkę. W trzecim 

projekcie dotyczącym sołectwa Milejów gmina wprost zaplanowała roboty budowlane - 

fundament pod tablicę. Tego rodzaju projekty należy składać w konkursie „Pięknieje 

Wielkopolska Wieś”. Konkurs „Odnowa wsi – szansą dla aktywnych sołectw” jest 

przeznaczona wyłącznie na dokonanie drobnych zakupów wyposażenia, w regulaminie 

jednoznacznie jest to określone. Interpretowanie Regulaminu w taki sposób, iż pod pojęciem 

zakupu rozumie się też zakup usług montażu, czy też innych robót budowlanych jest 

nieuprawnione. Warto podkreślić, że zakres rzeczowy przedmiotu dofinansowania w tym 

konkursie nie zmieniał się w ostatnich latach. Gmina Kawęczyn zgłaszała projekty w tym 

konkursie, ale takich błędów, jak w roku bieżącym nie popełniła. Ponadto zwracam uwagę, 

że w Regulaminie konkursu zastrzeżono, że wkład finansowy gminy powinien być 

zabezpieczony w ramach wydatków bieżących budżetu. Dla projektów w Marianowie Kolonii 

oraz w Dzierzbotkach Gmina Kawęczyn zabezpieczyła środki finansowe w budżecie w 

paragrafie majątkowym, inwestycyjnym.  Takie zabezpieczenie było niezgodne z § 13 ust. 1 

punkt 1 Regulaminu konkursu. Stanowi on, iż środki należy zabezpieczyć stosownie do 

charakteru dotowanych projektów, tj. w ramach wydatków bieżących. Wskazane powyżej 

uchybienia spowodowały, że wnioski o dofinansowanie projektów złożone przez Gminę 

Kawęczyn zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Z poważaniem Marszałek Krzysztof 

Grabowski”.  

Radny Paweł Urbanek powiedział, że wraca do tego tematu z tego względu, że mieszkańcy 

pytają go z jakiego powodu projekt został odrzucony. Poinformował, że nie ukrywa, że 

wiązali z tym projektem duże plany co do dalszych poczynań. Dodał, że niestety zostały one 

gdzieś zaprzepaszczone. Powiedział, że chce w dwóch-trzech zdaniach przedstawić jak 

wyglądało to z jego perspektywy, jako sołtysa sołectwa Dzierzbotki, gdzie na początku 2019 

roku został oficjalnie wybrany na stanowisko sołtysa. Gdy objął funkcje sołtysa dowiedział 

się, że sołectwo Dzierzbotki nie posiada na 2019 rok strategii rozwoju, co jest wymagane 

przy projektach  dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego, czyli w ramach 

Wielkopolskiej Odnowy Wsi, Odnowa Wsi – szansą dla aktywnych sołectw. Poinformował, że 

w 2019 roku przystąpili do realizacji strategii rozwoju, gdzie uczestniczyli, zarówno 

koordynatorzy, jak i pracownicy Urzędu Gminy w Kawęczynie, także posiadali wiedzę z 

zakresu planowanych zadań przez sołectwo. W 2019 r. podczas zebrania sołeckiego przy 

ustalaniu kolejności przystępowania do projektów było mówione kto będzie przystępował i 

na jakich zasadach. Poinformował, że wtedy sołectwo Dzierzbotki nie miało opracowanej 

strategii i z tego powodu nie przystąpiło do tego projektu z zastrzeżeniem, że w 2020 roku 

będą chcieli do tego projektu przystąpić z informacją na co mają zostać przeznaczone 

otrzymane środki. Radny P. Urbanek powiedział, że nikt z urzędników nie informował  go, że 

nie będzie można przeznaczyć środków na plac zabaw. Dodał, że w między czasie zmieniła 

się osoba w Urzędzie Gminy, która prowadziła całą sprawę związaną ze składaniem 

przedmiotowego wniosku, co mogło być przyczyną nieporozumienia jakie miało miejsce. 

Podsumował, że około miesiąca po wykonaniu strategii rozwoju sołectwa, gdzie zostały 
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określone wszystkie zaplanowane rzeczy do wykonania na najbliższe lata zgłosili się do 

Urzędu Gminy przy okazji zebrania sołtysów z zamiarem przystąpienia do projektu „Odnowa 

wsi – szansą dla aktywnych sołectw” w 2020 roku. Poinformował, że zabezpieczyli środki na 

to przedsięwzięci w kwocie 3.500,00 zł na projekt placu zabaw, 500,00 zł na opracowanie 

strategii rozwoju sołectwa oraz 5.200,00 zł na wkład własny. Wszystkie procedury, które 

przedstawiane były przez pracowników Urzędu Gminy były przez jego osobę wykonywane 

zgodnie z uzyskanymi informacjami. Dodał, że nie widzi w tym swojej winy związanej z 

nieudolnym złożeniem wniosku, czy też negatywnym otrzymaniem odpowiedzi. Rozumie, że 

gdyby brakło punktów w złożonym wniosku, czy z jakiejś innej przyczyny, ale gdy wniosek 

zostaje odrzucony z powodów formalnych jego zdaniem jest to nie do przyjęcia, dlatego 

postanowił to wyjaśnić, a także dlatego że część mieszkańców pyta go o projekt, do którego 

mieli przystępować. Nadmienił, że miesiąc, może półtora miesiąca przed składaniem 

wniosku dostał informację, że środki z dofinansowania nie mogą zostać przeznaczone na 

plac zabaw. Trochę go to zdziwiło, ponieważ cały rok było mówione, że składają na plac 

zabaw, a miesiąc przed dowiedział się, że jednak nie można składać wniosku na dużo 

wcześniej zaplanowane zadanie. Dodał, że rozumie, że są regulaminy, ale licząc na pomoc 

pracowników Urzędu Gminy, którzy ileś lat wstecz składali podobne wnioski myślał, że 

pokierują jego osobę jako nowego sołtysa. Rozumie, że są sołtysi z większym 

doświadczeniem, którzy mają wiedzę na ten temat i  mogli przygotować się do projektu. 

Powiedział, że on takich informacji i doświadczenia nie miał, dlatego liczył na współpracę z 

Urzędem Gminy. Jak już wspominał miesiąc przed składaniem wniosku został 

poinformowany, aby składać wniosek na ogrodzenie. Potwierdził, że tak też się stało i złożył 

wniosek na ogrodzenie z furtką, ale niestety w Regulaminie jest informacja, że ogrodzenie z 

furtką nie może być brane pod uwagę w projekcie „Odnowa wsi – szansą dla aktywnych 

sołectw”. Podsumował, że wniosek został odrzucony z tego powodu, natomiast drugi powód 

o którym wspominał pan Marszałek w odczytanym piśmie było błędne wskazanie 

finansowania projektu sołectwa Dzierzbotki i sołectwa Marianów-Kolonia. Radny P. Urbanek 

powiedział, że nawet gdyby wnioski były poprawnie złożone pod względem merytorycznym 

to zostałyby odrzucone z powodu złego ujęcia w budżecie Gminy Kawęczyn. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler zapytał czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś 

zapytania.  

 

Radny Adrian Kwinciak powiedział, że ma sugestię do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odnośnie petycji dotyczącej bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn. 

Powiedział, że z uwagi na wynik głosowania widać, że uchwała budzi jeszcze wiele  

kontrowersji u radnych, dlatego zaproponował, by Komisja wysłuchała sugestii rodziców. 

Nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi radnego Karola Rygasa, która daje  dużo do myślenia, 

gdyż sytuacja epidemiologiczna może w każdej chwili się uspokoić. Radny A. Kwinciak 

powiedział, że wtedy będziemy w innych okolicznościach, stąd jego sugestia, aby Komisja 

jeszcze raz pochyliła się nad przedmiotową petycją.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania.   
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Radny Łukasz Mila powiedział, że ma sugestię do pani Magdy Krakowiak i do pana Wójta. 

Powiedział, że w ostatnim czasie brał udział w akcji gaśniczej jednostki OSP Kowale Pańskie i 

prosi, aby skierować prośbę do wszystkich sołtysów  o zwrócenie uwagi na przejazd drogami 

gminnymi, w szczególności drogami w lasach, ponieważ często wydaje się, że dana droga jest 

przejezdna, ale przy jeździe wysokim samochodem bojowym ten przejazd jest trudny. Dodał, 

że strażacy doświadczyli tego podczas ostatniej akcji. Nadmienił, że nie wie w czyjej jest to 

gestii, gminy, czy lasów państwowych, ale zasugerował, aby zostało to zweryfikowane przez 

komisję rolnictwa, bądź osobę wyznaczoną z ramienia Urzędu Gminy.  Nadmienił, iż wie, że 

samochody strażackie są nie po to, aby stały w garażu, ale środki finansowe wydawane na 

sprzęt są dość duże, dodał, że doświadczyła tego ostatnio jednostka OSP Kowale Pańskie. 

Uważa, że szkoda byłoby, aby podczas akcji ucierpiały karoserie, czy wyposażenie 

samochodów. 

 

Radny Łukasz Mila nawiązał do informacji Wójta o udziale w posiedzeniu z panem Starostą w 

sprawie szpitala w Turku. Zapytał, czy w czasie epidemii  odbywają się Rady Społeczne 

szpitala i czy pan Wójt jest informowany o sytuacji finansowej szpitala powiatowego w 

Turku.  

 
Więcej zapytań radni nie mieli.  
 
Głoś zabrał Wójt Gminy Jan Nowak. Powiedział, że do wystąpienia pana radnego Pawła 
Urbanka odniesie się w terminie późniejszym, najprawdopodobniej jutro, ponieważ został 
przedstawiony bardzo obszerny materiał. Dodał, że trudno byłoby się do niego teraz odnieść 
w pełnym zakresie. Wójt Gminy nadmienił, że w swoim czasie już się do tego odnosiliśmy. 
Poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona jutro, bądź jeżeli to będzie z jakichś 
przyczyn niemożliwe, najpóźniej w poniedziałek.  
 
Wójt Gminy w odniesieniu do kwestii poruszonej przez pana Adriana Kwinciaka 
poinformował, że wypowiedź była skierowana bardziej do Komisji niż do niego, ale dodał, że 
wspólnie z pracownikami zawsze służy pomocą. 
 
W związku z zapytaniem radnego Łukasza Mili dotyczącym wyjazdów do akcji Wójt Gminy 
powiedział, że sprawą zajmie się z początkiem nowego tygodnia.  
 
W odniesieniu do zapytania dotyczącego funkcjonowania Rady Społecznej szpitala w Turku 
Wójt Gminy powiedział, że postara odnieść się do tego tematu najpóźniej w poniedziałek. 
 
Wójt Gminy Jan Nowak powiedział, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z 
epidemią musi zerknąć w kalendarium ostatnich wydarzeń, aby uwzględnić wszystkie 
kwestie, o które został zapytany. Poprosił o zrozumienie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie.  
 
Radny Łukasz Mila zabrał głos informując, że chciałby uzupełnić swoją wypowiedź. 
Powiedział, że jego pytanie było po części skierowane, dlatego że w mediach 
społecznościowych widać było, jaką decyzje podjął pan Sobczak z Zarządem Powiatu 
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Tureckiego w sprawie utworzenia na bazie szpitala powiatowego – szpitala jednoimiennego. 
Jego zdaniem było to nierozsądne podejście i narażenie zdrowia, a nawet życia części 
pacjentów szpitala. Z informacji jakie posiada (choć nadmienił, że nie wie czy są na pewno 
prawdziwe) są wolne miejsca po szpitalu zakaźnym, gdzie można było utworzyć miejsce 
przyjęć zarażonych koronawirusem. Po drugie powiedział, że jest budynek po Domu Dziecka 
i tam też można było stworzyć miejsce dla zarażonych. Nadmienił, że w całej Polsce są 
tworzone takie miejsca i nie koniecznie są to szpitale powiatowe. Dodał, że media 
informowały o kilku przypadkach, gdzie pacjenci nie zostali przyjęci  do szpitala, czekali w 
karetkach, bądź byli odsyłani do domów, a szpital stał pusty. Wyjaśnił, że stąd jego pytanie 
dotyczące konsultowania takich decyzji Zarządu Powiaty Tureckiego, Starosty, Dyrektora z 
Radą Społeczną szpitala.  
 
Radni nie mieli więcej zapytań. 

Ad. 10.  

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

                                Protokołowała:                   Przewodniczył: 

 

                /-/  Magdalena Krakowiak                                           /-/   Piotr Gebler
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