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Protokół Nr XXXI/2021 z XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 25 
lutego 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 14:00 do 
16:21. 
 
 
W sesji udział wzięli radni Gminy Kawęczyn – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich: 
- Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, 
- Elżbieta Tomczak – Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn  
- Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn, 
- Zenon Wieczorek – Komendant Policji w Dobrej w latach 2016-2021 
- Paweł Antoniak – Komendant Policji w Dobrej 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Wystąpienie zaproszonych gości. 
6. Analiza  bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Kawęczyn za rok 2020 – 

informację przedstawią: asp. sztab. Paweł Antoniak – Komendant Komisariatu Policji w 
Dobrej; Michał Chachuła – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Kawęczynie. 

7. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie za rok 
budżetowy 2020.  

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie za rok 
2020. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kawęczynie na lata 
2018-2020 za rok 2020.  

10. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
b) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028; 
c) przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 

2021-2023; 
d) wyrażenia zgody  na  nabycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego 

zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn; 
e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn; 
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę; 

g) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Kawęczyn. 

11. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy Kawęczyn na rok 2021: 
a) Komisji Rewizyjnej; 
b) Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji; 
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c) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki; 
d) Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.  
12. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
13.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 
Ad. 1. 
Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze udział 13-u 
radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy 
Kawęczyn i można rozpocząć prawomocne obrady.  
 
Ad. 2. 
Uchwalenie porządku obrad 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, a następnie zapytał, czy ktoś 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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Sylwester 
Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila 
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 
 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 
protokołu z XXX 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. 



3 

 

 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Kawęczyn.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Sylwester 
Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  
NIEOBECNI (2) 
Adrian Kwinciak , Łukasz Mila  
 
Ad. 4.  
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 
Ad. 5.  
Wystąpienie zaproszonych gości. 
 
Głos zabrała Wójt Gminy Kawęczyn, który powiedział, że dnia 5 lutego bieżącego roku w 
Domu Kultury w Dobrej odbyło się uroczyste pożegnanie dzisiaj już byłego Komendanta 
Policji w Dobrej pana Zenona Wieczorka. Poinformował, że w tym samym dniu odbyło się 
również przywitanie i wprowadzenie do obowiązków nowego Komendanta Policji pana 
Pawła Antoniaka, który objął obowiązki z dniem 6 lutego 2021 roku. Wójt Gminy Jan Nowak 
powiedział, że podziękowania za współprace zostały przekazanie panu nadkomisarzowi 
Zenonowi Wieczorkowi w dniu 5 lutego bieżącego roku. Ponadto w imieniu Urzędu oraz 
Rady złożył najlepsze życzenia oraz dobrej współpracy na ręce asp. sztab. pana Pawła 
Antoniaka.  Podkreślił dotychczasową dobra współpracę z Komisariatem Policji w Dobrej  i 
wyraził uznanie, że przyszła będzie taka sama. Komendantom zostały przekazane drobne 
upominki. 
 
Następnie głos zabrał asp. sierż. Paweł Antoniak, który powiedział, że głównym priorytetem 
naszych jednostek jest współpraca. Dodał, że łącznikiem pomiędzy samorządem, a 
Komisariatem Policji jest pan dzielnicowy Konrad Bryl. Ponadto dodał, że wszystkie problemy 
można zgłaszać dzielnicowemu albo bezpośredni do niego.  
 
Głos zabrał również nadkomisarz Zenon Wieczorek, który podziękować za kilka lat 
współpracy w czasie, kiedy pełnił funkcję Komendanta Policji. Wyraził nadzieję, że zapisał się 
dobrze w pamięci wszystkich mieszkańców gminy.  
 
Ad. 6.  
Analiza bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Kawęczyn za rok 2020 – 
informację przedstawią: asp. sztab. Paweł Antoniak – Komendant Komisariatu Policji w 
Dobrej; Michał Chachuła – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
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Kawęczynie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gebler powiedział, że informacje zostały omówione na 
komisjach. Dodał, że materiały zostały załączone do porządku obrad.  
 
Na posiedzenie Rady Gminy dotarł jeden z radnych. W związku z tym Przewodniczący Piotr 
Gebler poprosił jeszcze raz o potwierdzenie qworum w wyniku którego stwierdził, że w sesji 
bierze udział 14-u radnych na stan 15-u. 
 
Ad. 7. 
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie za rok 
budżetowy 2020. 
 
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie Teresa Michalska 
przedstawiła sprawozdanie z działalności ŚDS za rok budżetowy 2020. 
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie za rok 
2020. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kawęczynie przedstawiła sprawozdanie 
z działalności GOPS w Kawęczynie za rok 2020. 
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kawęczynie na lata 
2018-2020 za rok 2020. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kawęczynie przedstawiła sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020. 
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

 

Ad. 10a 

zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 

 
Skarbnik Gminy pod dzisiejsze głosowanie zaproponowała kwestie omawiane już na 
wspólnym posiedzeniu komisji dotyczące zmian w ramach wydatków funduszu sołeckiego 
sołectw, które przedstawiają się następująco:  

1) Sołectwo Głuchów - zmiany dotyczą zmniejszenia zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg – 
zakup materiałów – o kwotę 4.800,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. 
Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego z wyszczególnieniem: zakup elementów 
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na plac zabaw – kwota 800,00 zł, nadzór inwestorski – kwota  3.000,00 zł, dokumentacja 
geodezyjna powykonawcza – 1.000,00 zł. 

2) Sołectwo Młodzianów - zmiana dotyczy przeniesienia kwoty  1.447, 65 zł z zadania pn. 
Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów na zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg – praca 
sprzętu. Sołectwo zwiększa zadanie pn. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej o 
nadzór inwestorski - kwota 900,00 zł.  Środki pochodzą z zadania pn. Spartakiada sportowa – 
kwota 900,00 zł, z którego Sołectwo całkowicie rezygnuje.  

3) Kowale Pańskie – Kolonia – sołectwo zwiększa zadanie pn. Zagospodarowanie placu 
rekreacyjnego przy altanie w zakresie: przygotowania dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej – kwota 3.500,00 zł, wykonania automatycznego systemu nawadniania – 
kwota 4.500,00 zł oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego – kwota 2.000,00 zł.  Środki 
pochodzą z zadania pn. Zmiana oświetlenia na ledowe, które zostaje całkowicie 
zlikwidowane.  
 

Skarbnik E. Balcerzak powiedziała, że Wojewoda Wielkopolski zwiększa dotację o kwotę 

132,69 zł na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

Ponadto powiedziała, że w wyniku ostatecznego podziału środków dotacyjnych Wojewoda 

zwiększa dotychczasową kwotę dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie 

w ramach uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi o kwotę 12.618,00 zł.  

 

Skarbnik Gminy powiedziała, że w związku z zadaniem dotyczącym paneli fotowoltaicznych 

i kolektorów słonecznych realizowanym w partnerstwie z gminą Brudzew zwiększa się 

dochody o kwotę 879.897, 00 zł, co stanowi wkład własny mieszkańców. Po stronie 

wydatków jest to kwota 909.897,00 zł. Skarbnik Gminy dodała, że jest to zadanie wieloletnie. 

Wcześniej wspomniane zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczą roku bieżącego. 

Natomiast dla roku 2022 zmiany o kwotę 2.917.965,00 zł zostaną wprowadzone w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

 

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) 
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Adrian Kwinciak  
 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXI/220/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy na rok 2021. 

 

Ad. 10b 

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 wynikają z realizacji projektu dotyczącego budowy 

instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych realizowanego wspólnie z gminą 

Brudzew. Powiedziała, że zmiana dotyczy kwoty w wysokości 2.917.965,00 zł, o której 

mówiła już wcześniej. Dodała, że jest to zadanie wieloletnie na lata 2021-2022 i dotyczy 

projektu, który był składany w 2017 roku, a realizowany będzie w latach 2021-2022.   

 

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 XXXI/221/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. 
 
Ad. 10c  
przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 
2021-2023; 
 
Głos zabrała Elżbieta Tomczak, która powiedziała, że obowiązek przyjęcie planu 
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 2021-2023 wynika 
z ustawy o gospodarce nieruchomościami.  Ustawa obliguje do przyjęcia planu na okres 3 lat. 
Poinformowała, że zgodnie z wytycznymi plan powinien zawierać następujące elementy: 
zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu gminy, prognozę dotyczącą udostępniania 
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nieruchomości, prognozę poziomu wydatków związanych z udostępnianiem, prognozę 
wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prognozę dotyczącą 
aktualizacji opłaty z użytkowania wieczystego oraz program zagospodarowania 
nieruchomościami zasobu. Jeśli chodzi o zestawienie powierzchni to na dzień 31 grudnia 
2020 roku w zasobie gminy było 137 hektarów gruntów, co stanowią 534 działki. Jedna 
działka o powierzchni 11 arów jest położona poza obszarem Gminy Kawęczyn, ale stanowi 
nasz zasób Gminy Kawęczyn. W trwały zarząd zostało oddane 8 działek wraz z 
nieruchomościami zabudowanymi. Dodała, że działki te zostały oddane szkołom 
podstawowym oraz przedszkolu gminnemu. Zastępca Wójta poinformowała, że mamy 
zawartych 18 umów  użytkowania nieodpłatnego i są to umowy z Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Młodzianowie, Gminnym Klubem Sportowym "Orzeł Kawęczyn", Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Skarżynie oraz sołectwami, tj. Będziechów, Ciemień, Chocim, Dzierzbotki 
Głuchów, Marcjanów, Marianów-Kolonia, Młodzianów, Skarżyn, Stanisława i Wojciechów. 
Zastępca Wójta poinformowała, że zostały zawarte również umowy dzierżawy i najmu, które 
dotyczą najmu lokali użytkowych. Powyższe umowy zostały zawarte z: Zakładem Opieki 
Społecznej TOKMED w Tokarach, Praktyką Pielęgniarską PROMED w Kowalach Pańskich, 
Centrum Rehabilitacji ANIMED w Kowalach Pańskich, Gminną Biblioteką w Kowalach 
Pańskich oraz jej filią w Tokarach Pierwszych. Dodała, że mamy zawartą umowę z Zakładem 
Usług Wodnych na dzierżawę infrastruktury technicznej obsługującej sieć wodno-
kanalizacyjną na naszym terenie. W przypadku nieruchomości będących własnością gminy, a 
oddanych w użytkowanie wieczyste możemy wyróżnić dwie działki o powierzchni 1,56 h 
położone w Kawęczynie. Poinformowała, że w 2021 roku planuje się zakup działek w 
Dziewiątce i Leśnictwie na działalność statutową sołectw. Zastępca Wójta powiedziała, że w 
2023 roku kończy nam się umowa z Gminnym Klubem Sportowym "Orzeł Kawęczyn" i w 
przypadku, kiedy klub wystąpi z wnioskiem o kontynuowanie umowy to najprawdopodobniej 
będzie rozstrzygana kwestia przedłużenia tej umowy. W planie nabycia nieruchomości mamy 
założone kupno oraz nabycie działek z mocy prawa, tj. z art. 98 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami pod drogi publiczne. Dodała, że jest to związane głównie z inwestycjami 
drogowymi, które planujemy się w przyszłości realizować bądź też wynikają one z 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie mamy zaplanowane bądź 
będziemy mieć zaplanowane wykonanie dróg publicznych. Ponadto poinformowała, że w 
przypadku wydatków związanych z udostępnianiem bądź nabywaniem nieruchomości są to 
niewielkie kwoty, natomiast, jeśli chodzi o nabywanie nieruchomości to będą to większe 
wartości, ponieważ związane będą one z opłatami dotyczącymi wykupu gruntów. Zastępca 
Wójta Elżbieta Tomczak powiedziała, że przewiduje się wpływy roczne z tytułu użytkowania 
wieczystego w wysokości 6.041,28 zł. W 2021 roku planuję się oszacować wartość 
nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i jeśli wartość okaże się wyższa to planuje 
się zwiększenie opłaty z tego tytułu. Ponadto poinformowała, że przewiduje się sprzedaż 
dwóch nieruchomości będących własnością Gminy Kawęczyn. Jedna z nieruchomości to lokal 
mieszkalny wraz z gruntem po byłej szkole w Będziechowie, a druga nieruchomość to lokal 
użytkowy także z przyległym gruntem w miejscowości Kawęczyn. Dodała, że jest to lokal po 
byłej agronomówce. Ponadto w planie jest również sprzedaż działki w Kawęczynie pod 
budownictwo mieszkaniowe. 
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  
 
Pytań i uwag nie było.  
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Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w 
latach 2021-2023. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 
2021-2023; 
 
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 XXXI/222/2021 w sprawie przyjęcia planu 
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 2021-2023. 
 

Ad. 10d  
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Kawęczyn; 
 
Przewodniczący P. Gebler  poinformował, że projekt uchwały jest znany wszystkim radnym. 
Poinformował, że projekt dotyczy nabycia działki w miejscowości Leśnictwo na cele 
statutowe sołectwa. Zapytał, czy ma odczytać projekt uchwały. Radni zgodnie stwierdzili, że 
nie ma takiej potrzeby. Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. Zapytań ani uwag nie 
było, dlatego Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu 
nieruchomości 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  
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXI/223/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy 
Kawęczyn. 
 
 
Ad. 10e  
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn; 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt jest znany wszystkim radnym. 
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 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kawęczyn. 
 
Głosowano w sprawie: 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 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 XXXI/224/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn. 
 
Ad. 10f 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę; 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że zmiany dotyczą tych samych zapisów, jakie zostały 
zmienione w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn. 
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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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę;.  
 
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 XXXI/225/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę. 
 
Ad. 10f g 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Kawęczyn; 
 
Przewodniczący P. Gebler  poinformował, że projekt uchwały jest znany wszystkim radnym. 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. 
 
Radny G. Dzikowski zapytał, czy chodzi tylko o lokal po byłej szkole w Będziechowie.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że tak. Dodał, że w planie wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 2021-2023 zostały ujęte dwa lokale, ale 
obecny projekt uchwały dotyczy tylko jednego z tych lokali i jest to lokali po byłej szkole 
podstawowej w Będziechowie. Drugi lokal planowany do sprzedaży to lokal po 
agronomówce w Kawęczynie.  
 
Więcej zapytań ani uwag nie było, dlatego Przewodniczący Rady Gminy zaproponował 
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przegłosowanie go bez odczytywania, na co wszyscy wyrazili zgodę.  
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność 
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 XXXI/226/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kawęczyn. 
 
Ad. 11. 
Przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy Kawęczyn na rok 2021: 
 
a) Komisji Rewizyjnej; 
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ma czytać plan komisji. Radni zgodnie stwierdzili, że 
nie ma takiej potrzeby. Przewodniczący P. Gebler dodał, że plan jest załączony do 
materiałów i powinien być znany wszystkim radnym.  Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś 
pytania. Zapytań ani uwag nie było, dlatego Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej. Odbyło się głosowanie 
jawne imienne.  
 
Głosowano w sprawie: 
plany pracy Komisji Rewizyjnej  
 
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  
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NIEOBECNI (1) 
Adrian Kwinciak  
 
Rada Gminy przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej.  
 
b) Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji; 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że plan również jest znany wszystkim radnym.  
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie plan pracy 
Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji. Odbyło się głosowanie 
jawne imienne.  
 
Głosowano w sprawie: 
plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji 
 
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 przyjęła plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i 
Promocji. 
 
c) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki; 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że plan jest załączony do materiałów i powinien być 
znany wszystkim radnym.  Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania. Zapytań ani uwag 
nie było, dlatego Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod 
głosowanie plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i 
Urbanistyki. Odbyło się głosowanie jawne imienne.  
 
Głosowano w sprawie: 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
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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 przyjęła plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki 
Przestrzennej i Urbanistyki. 
 
d) Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że plan pracy komisji znany jest wszystkim radnym.  
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było 
 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie plan pracy 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. Odbyło się 
głosowanie jawne imienne.  
 
 
Głosowano w sprawie: 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego  
 
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 przyjęła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Porządku Publicznego. 
 
 
Ad.12.  
Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
 
Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o informację, że w najbliższym czasie planuje rozpocząć 
prace przy sprzątaniu rowów w pasie dróg powiatowych. Ponadto poinformował, że ktoś 
zostawił worki śmieci w rowie na odcinku Milejów – Wojciechów, które wiatr rozwiał na 
przydrożne pola. Poinformował, że zostało to już uprzątnięte. Zaznaczył, że jeśli nadal tereny 
będą zaśmiecane to zwróci się z prośbą o zabezpieczenia środków na montaż monitoringu, 
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ponieważ nie pomaga ani tłumaczenie ani edukacja. Podkreślił, że może pomogą kary za 
zaśmiecanie.   
 
Radny G. Dzikowski zauważył, że tyle śmieć w rowach jest skutkiem otwarcia w Turku 
MacDonaldu, ponieważ młodzież wracając do domu pozostawia te śmieci właśnie w 
przydrożnych rowach.   
 
Radny Łukasz Mila poprosił o przybliżenie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz 
za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury innej niż drogowa. Poprosił również o 
wskazanie maksymalnych stawek, jakie mogą zostać ustalone za wymienione czynności. 
 
Wójt Gminy odpowiedział, że stosowna uchwała była podjęta przez Radę Gminy, ale nie 
pamięta wartości w niej wskazanych. Dodał, że na kolejnych komisjach zostaną 
przeanalizowane stawki za umieszczenie i zajęcie pasa drogowego.  Poinformował, że 
wszystkie okoliczne gminy zmodernizowały już te stawki. Zaznaczył, że podniesienie stawek 
będzie obejmowało też naszych mieszkańców.  
 
Radny Ł. Mila powiedział, że pyta o to, ponieważ po nowym roku wzrosły znacznie stawki za 
energię elektryczną.  
 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13. 
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. 14.  
Zapytania i wolne wnioski 
 
Radny R. Jaśkiewicz zapytał, czy Urząd Gminy jest w posiadaniu informacji na temat wycinki 
drzew w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Żdzary. Poinformował, że chodzi o drzewa 
na pierwszym łuku od strony miejscowości Małgów.  
 
Wójt Gminy Jan Nowak odpowiedział, że w ostatnim czasie przychodziły pisma z 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wycinki jakichś drzew, ale nie wie 
jakich dokładnie. Poinformował, że w dniu jutrzejszym on albo ktoś z pracowników 
skontaktuje się z nim w tej sprawie.   
 
Radny S. Kasprzak powiedział, że w dniu jutrzejszym, tj. 26 lutego minie 8 miesięcy od 
gradobicia, które miało miejsce na terenie części naszej gminy.  Nadmienił, że duża grupa 
rolników oczekiwała jakiejś rekompensaty od Wojewody Wielopolskiego za poniesione w 
związku z tym zdarzeniem straty. Zapytał, czy jest możliwość rozpatrzenia przez Wojewodę 
Wielkopolskiego ponownie strat poniesionych w wyniku gradobicia, jakie miało miejsce w 
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ubiegłym roku. Radny S. Kasprzak odniósł się do zaśmiecania Strugi Kawęczyńskiej. 
Powiedział, że jest świadkiem, że od jakiegoś czasu jest to miejsce spotkań młodzieży. W 
związku z czym zaproponował, aby zamontować tam kosz. Radny zapytał, czy 
modernizowane oświetlenie uliczne w Kawęczynie zostanie od razu wprowadzone do 
oświetlenia, czy potrwa to rok albo dłużej.  
 
Wójt Gminy powiedział, że widział ostatnio koncepcję projektu i będą one zlokalizowane po 
przeciwnej stronie niż są obecnie.  Poinformował, że prace będą odbywać się w tym samym 
terminie.  
 
Radny P. Urbanek odnosząc się do wypowiedzi radnego S. Kasprzaka powiedział, że 
ustawienie w tym miejscu kosza na śmieci rozwiązałoby problem zaśmiecania Strugi 
Kawęczyńskiej.  
 
Radny G. Dzikowski zapytał, czy to jest miejsce rekreacyjne. Zaznaczył, że musielibyśmy 
ustawiać kosze w każdym miejscu, gdzie zauważymy śmieci.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że jednym z rozwiązań mogłoby być założenie 
monitoringu bądź tzw. fotopułapek. Poinformował, że fotopułapki są zlokalizowane w takich 
miejscach, gdzie ich nikt nie znajdzie i są stosunkowo niedrogie. Dodał, że są miejsca, gdzie 
notorycznie ludzie zostawiają śmieci. Podsumował, że jest to jedno z rozwiązań.  
 
Radny P. Urbanek powiedział, że w ostatnim czasie pojawiły się osoby, które jeżdżą po 
domostwach zlokalizowanych w oddali danej miejscowości  i robią spis sprzętów 
elektronicznych, po czym po jakimś czasie pojawiają się osoby, które oferują sprzedaż 
sprzętu, którego akurat w danym domostwie nie ma.  Zauważył, że należałoby poinformować 
mieszkańców o występowaniu takich sytuacji, celem ich ostrzeżenia.  Zaznaczył, że sołtysi 
mogliby puścić kurendę informującą o takich zdarzeniach wraz z numerem kontaktowy np.  
do Komisariatu Policji. Ponadto poinformował, że w Kawęczynie koło OSP zostało 
zamontowane serce na zbieranie nakrętek. Dodał, że na dzień dzisiejszy środki z zebranych 
nakrętek zostaną przekazane na leczenie pani Bogusi.  
 
Wójt Gminy powiedział, że było wiele akcji ostrzegających przed oszustami wyłudzającymi 
pieniądze. Zaznaczył, że raczej wszyscy wiedzą co powinni zrobić w sytuacji, gdy ktoś 
nachalnie próbuje się dostać do ich podwórka.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że tyle się mówi o tzw. „metodzie na wnuczka”, a 
ciągle gdzieś słyszymy, że kogoś jeszcze oszukano.  
 
Radny T. Tyrakowski poprosił o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych potrzeby 
uzupełnienia ubytków asfaltu na odcinku drogi powiatowej od skrzyżowania w Milejowie w 
kierunku Tokar oraz wyprostowanie znaków, które są wykrzywione.  
 
Radny K. Rygas poprosił o przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych wniosku o 
uzupełnienie ubytków w asfalcie na odcinku od Kawęczyna do Marcjanowa oraz od Żdżar do 
Malanowa.  
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Przewodniczący P. Gebler powiedział, że po kilku dniach mrozów wszystkie drogi powiatowe 
wymagają naprawy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś jeszcze ma pytania.  
 
Radny S. Kasprzak zapytał, czy pan Wójt odniesie się do jego pytania dotyczącego gradobicia.  
 
Wójt Gminy odpowiedział, że innych wiadomości niż te że skala zdarzenia jest niewielka, aby 
uznać gradobicie za klęskę, nie posiada. Ponadto powiedział, że rozumie rolników, ale nie 
wie jakich jeszcze argumentów użyć zwracając się z ponownym wnioskiem do Wojewody 
Wielkopolskiego. Zaznaczył, że możemy ponowić wniosek, ale zapytał jakich innych 
argumentów ma jeszcze użyć. Wójt J. Nowak powiedział, że na posiedzeniu komisji należy się 
wspólnie zastanowić nad tym jakich argumentów użyć przy wystąpieniu o ponowne 
rozpatrzenie wniosku.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że dobrze byłoby poinformować rolników, iż mogą 
ubezpieczyć pola/uprawy od zdarzeń losowych. Dodał, że to ubezpieczenie nie jest drogie, a 
wróci z nawiązką.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział na swoim przykładzie, że posiadał ubezpieczenie samochodu 
autocasco i skorzystał z niego, a teraz podnieśli mu opłaty. Podkreślił, że ubezpieczyciel raz 
da, a następny raz zabierze i to dużo więcej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że przy uprawach polowych od razu nie podniosą 
opłat, ale wiadomo, że kiedyś muszą to zrobić. Ponadto powiedział, że dla niego jest dziwne, 
iż ludzie nie ubezpieczają upraw, tym bardziej, że składki nie są wysokie. Dodał, że wiele osób 
ubezpiecza pola od takich zdarzeń i chwali to sobie.  
  
Radny G. Dzikowski powiedział, że jesteśmy na etapie odbywania się Forum Izb Rolniczych, 
które w tym roku mają formę on-line. Powiedział, że co roku te fora wyglądają nieciekawie, 
ponieważ nikt nie odnosi się na nich do problemów z jakimi borykają się rolnicy. 
Przedstawiana jest tylko prezentacja dotycząca działalności Izb Rolniczych. Zaznaczył, że 
patrząc na coraz większe wymogi, jakie stawiane są rolnikom jego zdaniem rolnictwo zmierza 
ku upadkowi. Radny powiedział, że nie wolno korzystać z antybiotyków ani nawozów, środki 
ochrony są wycofywane, a do spełnienia jest coraz więcej warunków.  Nadmienił, że mówi 
się, że mleko jest drogie, a cena soi w ostatnim czasie wzrosła z 1.600,00 zł do 3.000,00 zł. 
Dodał, że to nie jest adekwatne do ponoszonych kosztów. Odniósł się do wypowiedzi 
radnego S. Kasprzaka mówiąc, iż wspominane jest o gradobiciu, ale Izby mówią tylko co 
należy spełnić, a nie co się nam należy.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że też uczestniczył w tym forum i popiera słowa 
radnego G. Dzikowskiego.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że forum było na bardzo niskim poziomie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na dwa powiaty na forum było zalogowanych 30 
osób, z czego około 20 to organizatorzy, a samych zainteresowanych było może 10 osób, 
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albo nawet mniej. Poinformował, że dla polskiego rolnictwa nic ciekawego nie powiedziano.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że nasze półtusze wywożone są za granice, ale do nas też 
przyjeżdżają półtusze z za granicy. Zapytał się, czy państwo nie ma na to wpływu.  
 
Wójt Gminy powiedział, że słusznie zostało tutaj zauważone, gdzie jest nasze państwo.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że nie wiem kiedy i kto podpisał oraz czy zostało to 
narzucone, że nasze państwo podpisano zgodę na takie działania, a teraz musi to wdrożyć w 
życie.   
 
Przewodniczący Rady P. Gebler powiedział, że dąży się do tego, aby zostały tylko duże 
gospodarstwa, które będą musiały spełnić postawione wymogi. Poinformował, że mówi się o 
gospodarstwach rodzinnych, ale zapytał, jakie gospodarstwo sprosta takim wymaganiom. 
Powiedział, że póki co gospodarstwa będą prowadzić osoby, które już działają, ale nikt z 
młodego pokolenia nie podejmie się kontunuowania działalności rolniczej, ponieważ nie 
wiąże się to z żadnymi perspektywami w przyszłości. 
 
Radny S. Kasprzak powiedział, że jego zdaniem to jest konsekwencja podpisania traktatu 
unijnego w 2005 roku, którego skutki miały być widoczne właśnie po 15 latach.  
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że my nie do końca dostosowaliśmy się do tego co 
mają rolnicy zachodni, np. wyższe dopłaty. Powiedział, że musi coś w tym być skoro tucznik 
duński czy niemiecki wchodzi na nasz rynek, a nasz się nie opłaci. Dodał, że jest mało 
gospodarstw z tucznikiem, a przy obecnych cenach paszy więksi producenci też się wykruszą.   
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że rozwija się gospodarka i hodowla trzody chlewnej w 
Chinach. Dodał, że na forum mówiono, że za dwa lata będą mogły funkcjonować tylko obory 
wolnostanowiskowe. Zauważył, że w ubiegłym roku w naszej mleczarni  zakończyło 
działalność 42 producentów mleka i w tym roku jest przymiarka, że odejdzie kolejnych 40 
producentów mleka.  
 
Wójt Gminy zapytał ile jest wszystkich producentów.  
 
Radny G. Dzikowski powiedział, że ok 700. Dodał, że zostaną tylko ci, którzy zainwestowali 
albo mają kredyty.  
 
Radny Ł. Mila powiedział, że chciałby dołączyć się do wniosku o uzupełnienie ubytków w 
nawierzchni asfaltowej w ciągu dogi powiatowej relacji Kowale Pańskie – Kawęczyn. 
Powiedział, że nie chciałby, aby powiat zaspał z łataniem dziur, tak jak zaspał z odśnieżaniem. 
Dodał, że niektórzy radni powiatowi twierdzą, że drogi były odśnieżane, chociaż on tego nie 
zauważył. Ponadto zapytał, czy wiadomo coś więcej na temat programu ”Kolej +”. Zaznaczył, 
że słyszy się, iż wiele samorządów jest sceptycznie nastawionych do w/w programu, 
szczególnie miasto Konin, które według niego powinno być najbardziej zainteresowane, 
jeżeli chodzi o połączenie z miastem Turek. 
 
Wójt Gminy odpowiedział, że przez podpisanie dokumentu prognostyczno-planistyczny nie 
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zobowiązujemy się do niczego materialnie. Powiedział, że przystąpiliśmy do programu, ale co 
będzie się działo dalej to nie wie. Dodał, że brakuje pełnej wiedzy na temat tego programu. 
Wójt J. Nowak powiedział, że nikt na dzień dzisiejszy nie wie którędy ma przebiegać trasa 
kolei. Dodał, iż wiele osób uważa, że jeden miliard to kwota niewystarczająca. Zaznaczył, że 
nie ma innej wiedzy oraz że nie może powiedzieć co zrobi samorząd miasta Konina. Ponadto 
powiedział, że Prezydent Konina wspominał, że odcinek Konin – Turek powinien być pierwszy 
etapem, a kolejny powinien łączyć Turek z jakimś jeszcze miastem.  
 
Radny G. Dzikowski odniósł się do poprzedniego tematu mówiąc, że niedługo pola trzeba 
będzie wzbogacić o zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.  
 
Radny Ł. Mila powiedział, że jego wypowiedź dotycząca odśnieżanie na pewno nie 
pozostanie bez echa, ponieważ niektórzy już mu zarzucili, że drogi gminne też nie były 
odśnieżone. Zaznaczył, że ze względu na wysokość środków funduszu sołeckiego podjął taką, 
a nie inną decyzję. Zaznaczył, że musiał wybrać między odśnieżaniem, a żwirowaniem 
wczesną wiosną. Odnosząc się do odśnieżania powiedział, że jego zdaniem nie było ono 
konieczne, a tam gdzie zachodziła taka konieczność odśnieżył sam. Nadmienił, że mówi to w 
kontekście tego iż ostatnio szukamy oszczędność na różnych rzeczach, a teraz rozważamy 
podjęcie kroków w sprawie budowy kolei. Dodał, że jego zdaniem inwestycja dotycząca 
budowy kolei nie dojdzie do skutku. Podsumował, iż mamy potrzebniejsze sprawy niż kolei.  
 
Ad.15.  
Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn uznał XXXI Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i zamknął obrady. 
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