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Protokół Nr XXX/2021 z XXX Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 1 
lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 13:30 do 
14:44. 
 
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 – pracownik Urzędu Gminy 
 
Porządek obrad: 

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

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028; 
c) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla  Gminy 

Kawęczyn na lata 2021-2026; 
d) wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie na okres 20 lat; 
e) rozpatrzenia petycji dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania 

jakimkolwiek formom segregacji mieszkańców gminy Kawęczyn;  
f) zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn  na lata 

2018-2023 za rok 2020; 
g) określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze 

gminnej na terenie Gminy Kawęczyn; 
h) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg 

Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargi; 
i) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok 

2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane; 

j) obniżenia dyrektorom szkół tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolu  
prowadzonych przez Gminę Kawęczyn. 

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

Ad. 1. 

Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
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Otwarcia XXX 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 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, a następnie zapytał, czy ktoś z 
radnych wnosi o zmiany w porządku obrad.  
 
Nikt z radnych nie wniósł zmian. 
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem porządku obrad. 
 
Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 
 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 
protokołu z XXIX 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 XXIX Sesji Rady Gminy 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 , 
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Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
 
Ad. 4. 
Interpelacje i zapytania radnych 
 
Głos zabrał radny Tomasz Tyrakowski, który zapytał, kiedy będą dostarczone pojemniki i 
worki na śmieci mieszkańcom, którzy dotychczas nie segregowali śmieci.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w tym punkcie składane są wnioski bądź 
interpelacje, które powinny być na piśmie. Ponadto powiedział, że odpowiedź zostanie 
udzielona w punkcie zapytania i wolne wnioski.  
  
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 
Głos zabrał Wójt Gminy Jan Nowak, który powitał nowego pracownika Urzędu Gminy, 
którym jest pani Karolina Gil zatrudniona  na stanowisku ds. drogownictwa i infrastruktury 
technicznej. Poinformował, że w połowie grudnia odbyło się podsumowanie konkursowe 
dotyczące naboru na w/w stanowisko. Dodał, że z trzech kandydatek wybrana została pani 
Karolina Gil z miejscowości Marcinów. Wójt Jan Nowak powiedział, że ukończyła ona 
technikum w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach 
Średnich oraz studia I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Zarządzanie logistyką.  Doświadczenie 
zawodowe zdobyła m. in. na praktykach w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrej, które 
odbywała w trakcie swojej edukacji w szkole średniej i wyższej. Ponadto pracowała w takich 
zakładach jak:  MILKOP, Sun Garden, Petecki Inwestment. Wójt Gminy dodał, że podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej pani Karolina wykazała się najlepszą wiedzą spośród pozostałych 
kandydatów oraz spełniła w najwyższym stopniu wymagania naboru. Wójt Jan Nowak w 
imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy  pogratulował pani Karolinie Gil. Dodał, że 
obecnie odbywa ona służbę przygotowawczą, która będzie trwała do 30.06.2021r. 
Poinformował, że w Wielkopolsce w odpowiedzi na potrzeby samorządów służbę 
przygotowawczą przeprowadza Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. 
Wójt Gminy powiedział, że w obecnym czasie ta służba odbywa się on-line.  Wójt Gminy 
życzył wszystkiego najlepszego pani Karolinie i wyraził nadzieję, że jej umiejętności i talent 
przyczynią się do dalszego rozwoju Gminy Kawęczyn.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler w imieniu swoim i radnych powitał i pogratulował 
pani Karolinie.  
 
Ad. 5.  
Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
 
Ad. 5a 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 
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Głos zabrała Skarbnik Gminy, która powiedziała, że zmiany wprowadzane do budżetu były już 
omawiane na posiedzeniu komisji. Pierwsza zmiana dotyczy zwiększenia środków dotacyjnych 
Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu 
rządowego „Dobry Start”. Poinformowała, że jest to kwota 300,00 zł na wyprawkę dla dzieci 
uczących się. Kolejna zmiana dotyczy wniosku sołtysa sołectwa Kowale Pańskie – Kolonia o 
zabezpieczenie środków w budżecie gminy w wysokości 10.000,00 zł jako wkład własny w 
związku ubieganiem się o dodatkowe środki w ramach  XI edycji konkursu „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś”. Sołectwo ma zabezpieczone własne środki w ramach funduszu 
sołeckiego w kwocie ponad 11.000,00 zł.  E. Balcerzak powiedział, że proponujemy 
zabezpieczenie kwoty 10.000,00 zł w rozdziale kultura w ramach wydatków majątkowych.  
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania.  
 
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021  
 
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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/210/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy na rok 2021. 
 
Ad. 5b 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 
 
Głos zabrała Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak, która poinformowała, że zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 zostały przedstawione już na posiedzeniu komisji. 
Poinformowała, że w oparciu o zamknięcia sald rachunków kredytowych, po uwzględnieniu 
kredytu, który byliśmy zobowiązani zaciągnąć w roku 2020 na realizację projektu budowy i 
wyposażenia żłobka w kwocie 2.000.0000,00 zł dług na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 
2.535.000,000 zł. Według planu, który był zakładany w uchwale budżetowej była to kwota 
4.191.661,00 zł. W związku z tym, że nie byliśmy zobowiązani do kredytowania się w tej 
wysokości na dzień dzisiejszy korygujemy Wieloletnią Prognozę Finansową w całym 



5 

 

dokumencie, co do wysokości długu. Skarbnik Gminy E. Balcerzak powiedziała, że korekty 
można byłoby dokonać w okresie późniejszym, ale zmiana na początku roku będzie skutkowała 
lepszymi wskaźnikami dla naszego budżetu.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  
 
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. Odbyło się głosowanie jawne 
imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028  
 
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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/211/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2028. 
 
Ad. 5c 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 
2021-2026; 
 
Przewodniczący P. Gebler  poinformował, że projekt uchwały jest znany wszystkim radnym. 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. Zapytań ani uwag nie było, dlatego 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie projektu uchwały bez 
odczytywania, na co wszyscy wyrazili zgodę.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Kawęczyn na lata 2021-2026. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 
2021-2026;.  
 
Wyniki głosowania 
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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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/212/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 2021-2026. 
 
Ad. 5d 
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie na okres 20 lat; 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie na okres 20 lat. 
Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie na okres 20 lat;.  
 
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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/213/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
części nieruchomości w użyczenie na okres 20 lat. 
 
Ad. 5e 
rozpatrzenia petycji dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania jakimkolwiek 
formom segregacji mieszkańców gminy Kawęczyn; 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt jest znany wszystkim radnym. 
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Zapytał, czy ma odczytać projekt uchwały. Radni zgodnie stwierdzili, że nie ma takiej 
potrzeby. 
  
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 
 

Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących równego traktowania oraz 
przeciwdziałania jakimkolwiek formom segregacji mieszkańców gminy Kawęczyn.  
Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
rozpatrzenia petycji dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania jakimkolwiek 
formom segregacji mieszkańców gminy 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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/214/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących 
równego traktowania oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom segregacji mieszkańców 
gminy Kawęczyn. 
 
Ad. 5 f 
zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023 za 
rok 2020; 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był przedstawiany na komisjach. 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. Zapytań ani uwag nie było, dlatego 
 
Przewodniczący P. Gebler zaproponował przystąpienie do głosowania bez odczytywania 
uchwały, na co obecni radni wyrazili zgodę.  
 

Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na 
lata 2018-2023 za rok 2020. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023 za 
rok 2020;.  
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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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/215/2021 w sprawie zatwierdzenia raportu z 
wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023 za rok 2020. 
 
Ad. 5 g 
określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na terenie 
Gminy Kawęczyn; 
 
Przewodniczący P. Gebler  poinformował, że projekt uchwały jest znany wszystkim radnym. 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. Zapytań ani uwag nie było, dlatego 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie go bez odczytywania, na co 
wszyscy wyrazili zgodę.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy 
drodze gminnej na terenie Gminy Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na 
terenie Gminy 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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/216/2021 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na terenie Gminy Kawęczyn. 
 
Ad. 5 h 
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przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora 
Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargi; 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był przedstawiany na komisjach. 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. Zapytań ani uwag nie było, dlatego 
 
Przewodniczący P. Gebler zaproponował przystąpienie do głosowania bez odczytywania 
projktu uchwały, na co obecni radni wyrazili zgodę.  
 

Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
skarg Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargi. Odbyło się głosowanie 
jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora 
Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargi;.  
 
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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/217/2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z 
odpowiedzią na skargi. 
 
Ad. 5i 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok 2021, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest 
przyznawane 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był omawiany na komisjach i został 
zaakceptowany.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
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Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok 2021, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. 
Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest 
przyznawane  
 
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 , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , 
Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/218/2021 w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
 
Ad. 5j 
obniżenia dyrektorom szkół tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kawęczyn. 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że projekt uchwały był omawiany trzykrotnie na 
komisjach Rady Gminy. 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. Zapytań ani uwag nie było, dlatego 
 
Przewodniczący P. Gebler zaproponował przystąpienie do głosowania bez odczytywania 
uchwały, na co obecni radni wyrazili zgodę.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie obniżenia dyrektorom szkół tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 
Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
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Głosowano w sprawie: 
obniżenia dyrektorom szkół tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard Jaśkiewicz, 
Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , 
Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Beata Goślińska 
NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/219/2021 w sprawie obniżenia dyrektorom szkół 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 
obowiązujących w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kawęczyn. 
 
Ad.6.  
Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
 
Wójt Gminy odniósł się do uprzątnięcia śmieci na Strudze Kawęczyńskiej. Powiedział, że nie 
do końca zgadza się z odpowiedzią Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Poznaniu, ale 
jak tylko warunki pogodowe pozwolą to śmieci zostaną posprzątane. 
 
Wójt Gminy dodał do sprawozdania, że jako jednostka samorządowa jesteśmy 
zainteresowani modernizacją, przebudową drogi krajowej nr 83.  
 
Wójt Gminy odniósł się do spotkania w Urzędzie Pracy dnia 12.01.2021r., w wyniku którego 
w Urzędzie Gminy została zatrudniona osoba na staż do dnia 30 czerwca 2021 roku.  
 
Wójt Gminy do informacji na temat Programu Kolej Plus dodał, że dnia 03.02.2021r. o godz. 
14:00 ma się odbyć wideokonferencja dotycząca tego tematu. Ponadto poinformował, że nie 
do końca znany jest przebieg linii kolejowej.  
 
Na zakończenie Wójt J. Nowak poinformował, że została podpisana umowa pomiędzy Gminą 
Kawęczyn, a Okręgową Stacja Chemiczno – Rolniczą w Poznaniu. Ze strony Stacji Chemiczno 
– Rolniczej podpis swój złożył Dyrektor inż. Zdzisław Kruk. Umowa na kwotę 3.000,00 zł 
dotyczy badań gleb na zawartość składników pokarmowych ( mikroelementy tj. potas, fosfor, 
magnez itp.). 
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Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
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. Kasprzak powiedział, że sołtysi otrzymali kurendę dotyczącą przyjmowania na 
PSZOK-u różnych odpadów komunalnych. Powiedział, że znalazła się w niej informacja o 
możliwości odwożenia do PSZOK – u popiołu.  W związku z tym mieszkańcy dopytują się, czy 
mają wystawiać popiół w pojemnikach jak było do tej pory, czy mają odwozić go do PSZOK-u.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że w przypadku kiedy ktoś zapomniał wystawić pojemnika z 
popiołem to jest możliwość, aby odwiózł popiół do PSZOKU-u.  
 
Rady P. Urbanek poruszył kwestie łatania dziur, szczególnie teraz po okresie zimowym. 
Powiedział, że zwykle odbywa się to tak, że pracownik Urzędu Gminy przyjeżdża i uzupełnia 
dziury masą asfaltową, co daje efekt do miesiąca czasu. Zapytał, czy jest możliwość, aby  
wynająć urządzenie, jakim jest frezarka. Wtedy można byłoby wyciąć uszkodzoną część 
asfaltu, uzupełnić ją asfaltem z worka i odpowiednio zagęścić. Dodał, że poruszał już ten 
temat wcześniej, ale wie, że wtedy nie było to możliwe. Zaznaczył, że trwałość takiego 
wykonania byłaby na pewno dłuższa. Radny zapytał, czy będzie możliwość załatania 
powstających ubytków przedstawionym przez niego sposobem.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że na wszystkie zadane pytania zostanie udzielona odpowiedź w 
formie elektronicznej do końca tygodnia, ponieważ dzisiaj ta odpowiedź mogłaby być 
niekompletna. Dodał, że jest możliwość wprowadzenia takiego rozwiązana, ale liczy się to z 
kosztami, dlatego należy to dokładnie policzyć..  
 
Wójt Gminy w odpowiedzi na pytanie radnego T. Tyrakowskiego odpowiedział, że jeżeli ktoś 
do tej pory wystawiał pojemniki i worki na śmieć to powinien dostać je w takiej ilości jak 
wystawił w dniu, w którym miejsce miał odbiór odpadów komunalnych. Zaznaczył, że firma 
się nie zmieniła. Ponadto powiedział, że z pytania radnego T. Tyrakowskiego wynika, że ktoś 
w ogóle nie posiada pojemnika ani worków na śmieci, co może oznaczać, że dana osoba w 
ogóle do tej pory nie wystawiała śmieci.  
 
Radny T. Tyrakowski powiedział, że pojemnik jest, ale na różne śmieci, zmieszane. 
Powiedział, że te panie chcą  pojemnik na popiół i worki na śmieci w związku z deklaracją 
segregowania śmieci, ponieważ do tej pory oddawały odpady niesegregowane.  
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Wójt Gminy prosił o potwierdzenie, czy chodzi p przypadek, kiedy ktoś do tej pory oddawał 
niesegregowane, a teraz chce segregować, a nie otrzymał pojemnika i worków.  
 
Radny T. Tyrakowski potwierdził, że o taki przypadek chodzi.  
 
Wójt Gminy powiedział, że pojemnika raczej nie otrzyma, chyba, że na popiół. Dodał, że w 
takim razie musi skontaktować się z firmą EKO-GAB.  Ponadto powiedział, że dana osoba 
może podjechać po pojemnik i worki do EKO-GAB - u albo po same worki do Urzędu Gminy. 
Zapytał, czy ten ktoś oddawał zmieszane z popiołem, czy w ogóle popiołu nie oddawał.  
 
Radny T. Tyrakowski powiedział, że oddawał zmieszane z popiołem tak jak wcześnie było 
ustalone.  
 
Wójt Gminy powiedział, że kilka lat temu jak wprowadzany był odbiór popiołu to rozwożone 
były pojemniki na popiół. Dodał, że liczba osób zamieszkująca daną nieruchomość stanowiła 
podstawę do wydania jednego bądź dwóch pojemników.  Powiedział, że to jest przypadek do 
wyjaśnienia.  
 
Radny T. Tyrakowski powiedział, że tu nawet chodzi o jego mamę, która miała jeden 
pojemnik i sypała do niego popiół i odpady zmieszane.  
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że w momencie, kiedy powinna zgłosić popiół, nie zrobiła tego i 
dlatego nie otrzymała pojemnika.   
 
Radny T. Tyrakowski powiedział, że nie dostała drugiego pojemnika. Zapytał, czy sam może 
jechać do EKO-GAB – u.  
 
Wójt Gminy powiedział, aby poczekał do jutra. Dodał, że ktoś z Urzędu Gminy się z nim 
skontaktuje w tej sprawie.  
 
Radny S. Kasprzak zapytał, czy wiadomo coś na temat odbywania się zebrań sprawozdawczo 
- wyborczych danych jednostek OSP.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że te zebrania mają odbyć się do 30 września. Dodał, że jest to 
ostatnie ustalenie, jakie słyszał na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP, które 
odbyło się pod koniec 2020 roku. Dodał, że trudno powiedzieć jak to dokładnie będzie 
wyglądać ze względu na obostrzenia, które mogą zostać wprowadzone. Ponadto powiedział, 
że na zebrania strażaków nie przychodzi  przeważnie dużo osób, ale są jednostki, gdzie 
posiedzenia liczą 50-60 osób. Ponadto powiedział, że dotychczasowy termin zebrań został 
przesunięty z 31 marca na 30 września. Wójt J. Nowak powiedział, że zjazdy gminne mają 
odbyć się do 30 listopada.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, iż mają nadzieje, że obostrzenia w jakimś zakresie zostaną 
zniesione i zebrania odbędą się w szybszym terminie. Ponadto powiedział, że planowany tok 
zebrań, czyli poszczególnych jednostek do 30 września, następnie gminne, powiatowe 
spowoduje, że w ostatnim roku kadencji odbędzie się zjazd krajowy.  
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zjazd krajowy już jest planowany na przyszły rok.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że to niemożliwe.   
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że w przyszłym roku jest planowany zjazd krajowy. 
Ponadto powiedział, że dla jednostek OSP nie ma znaczenia, kiedy on się odbędzie. Dodał, że 
jednostki OSP funkcjonują jako stowarzyszenia, gdzie najważniejszy jest wybór 
stowarzyszenia. Przewodniczący P. Gebler powiedział, że wybory na poszczególnych 
szczeblach nie mają takiego przełożenia jak Zarząd Główny jako organizacja pożytku 
publicznego.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że po kolei wszystkie szczeble muszą odbyć zebrania 
sprawozdawczo – wyborcze.  
 
Przewodniczący Rady Gminy potwierdzi to, przy czym dodał, że Zarząd Główny został 
przesunięty na przyszły rok.   
 
Wójt Gminy odpowiedział, że do tej pory było tak, że jednostki odbywały zebrania 
sprawozdawczo – wyborcze do 31 marca, zjazdy gminne miały miejsce do 30 czerwca, a 
zjazdy powiatowe do końca listopada. Natomiast zjazdy wojewódzkie odbywały się w 
miesiącach marzec – maj następnego roku, a zjazd krajowy był w miesiącach wrzesień – 
październik także następnego roku. Dla roku 2021 miałoby to wyglądać tak, że zebrania 
jednostek OSP, zarządy gminne i powiatowe mają odbyć się w bieżącym roku, a wojewódzkie 
i krajowe w przyszłym roku. Dodał, że w przypadku, kiedy uda się zorganizować zjazdy 
gminne do końca listopada  to jest możliwość, aby zjazd krajowy odbył się, jeśli nie wiosną to 
wczesną jesienią przyszłego roku. Nawiązał do wypowiedzi pana Przewodniczącego, że jeśli 
będą spełnione warunki to zjazdy mogą się odbywać nawet w kwietniu, czy maju.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze na terenie gminy Dobra jednostki zaczynają 
zebrania sprawozdawczo – wyborcze w marcu. Zaznaczył, że przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego. Powiedział, że o dokładne informację należałby się zwrócić do sanepidu,  ale 
jeśli jest to nieduża jednostka, a zapewnia salę  o odpowiednim metrażu to takie zebranie 
może się odbyć.  
 
Wójt Gminy potwierdził, że jeżeli jednostka ma dużą salę to może zorganizować takie 
zebranie.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że jeśli zebrania nie odbędą się w kwietniu to później może 
być to problem. 
 
Wójt Gminy J. Nowak powiedział, że połowa maja może być już problemem. Dodał, że 
dobrze byłoby, żeby już rozpocząć przygotowania, aby z końcem marca zaczęły się 
posiedzenia jednostek.  
 
Radny P. Urbanek, czy zebrania wiejskie mogą się odbywać. Zaznaczył, że chodzi o 
dokonywanie przesunięć w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego.  
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Skarbnik Gminy E. Balcerzak powiedziała, że według tarczy covidowej z końca poprzedniego 
roku dopuszczone jest dokonywanie zmian tylko przez Radę Sołecką.  
 
Radny K. Rygas zapytał o odśnieżanie dróg powiatowych. Powiedział, że jak kończy się 
miejscowość Kawęczyn to kończy się też odśnieżanie.  Dodał, że na drogach jest lodowisko.  
 
Wójt Gminy prosił o potwierdzenie, że chodzi nie o wysokość śniegu tylko o ubity śnieg na 
którym robi się ślisko.  
 
Radny K. Rygas potwierdził powyższe.  
 
Wójt J. Nowak zapytał pani Karoliny Gil, czy ktoś  jeszcze zgłaszał problem śliskości na 
drogach powiatowych.  
 
Radny R. Jaśkiewicz powiedział, że on zgłaszał.  
 
Podinspektor Karolina Gil odpowiedziała, że radny R. Jaśkiewicz zgłaszał kwestię śliskości 
dróg powiatowych oraz poinformowała, że dzwoniła już do Zarządu Dróg Powiatowych w 
Turku z interwencją w tej sprawie.  
 
Radny R. Jaśkiewicz powiedział, że jest niezadowolony z odpowiedzi udzielonej przez 
pracownika Zarząd Dróg Powiatowych, który poinformował, że ich zadaniem jest 
sprawdzanie, jaka jest sytuacja na drogach.  
 
Wójt Gminy powiedział, że spróbuje jeszcze dzisiaj zgłosić problem śliskości dróg do Zarządu 
Dróg Powiatowych w miejscowościach Skarżyn, Marcjanów, Będziechów, Żdzary.  
 
Wójt Gminy powiedział, że ponieśliśmy stratę, ponieważ został rozjechany witacz przy 
drodze powiatowej w Nowym Czachulcu.  
 
Radna K. Brzychcy powiedziała, że droga powiatowa na odcinku od połowy Dziewiątki do 
końca asfaltu w Młodzianowie jest rzadko posypywana.  
 
Wójt Gminy powiedział, że kwestia śliskości wszystkich zgłoszonych odcinków dróg 
powiatowych zostanie jeszcze dzisiaj zgłoszona do ZDP w Turku.  
 
Ad.10.  
Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn uznał XXX Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i zamknął obrady. 
 
 
 

                                Protokołowała:                  Przewodniczył: 

            /-/ Magdalena Krakowiak                                    /-/ Piotr Gebler  


