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I.

UWAGI OGÓLNE
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza,
prezydenta) obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja każdego roku raportu
o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku
poprzednim, w szczególności realizację: polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy,
budżetu obywatelskiego.
Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było
wprowadzenie zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej
większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego,
pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad władzą
samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za
wspólnotę samorządową, w której zamieszkują” (tak: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, druk sejmowy nr 2001,
dostępny na stronie internetowej Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001
Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi). Rozpatrywany on będzie w pierwszej kolejności. Do wyłącznej właściwości
rady gminy należy analiza raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla wójta (burmistrza, prezydenta) z tego tytułu
(art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym). Sensem raportu jest zgromadzenie i
odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu wykonawczego w danym roku, a
przede wszystkim – przedstawienie tych informacji członkom organu stanowiącego.
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,
a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. Nie należy w nim
zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy ani panującej w niej sytuacji
społecznej, gospodarczej oraz politycznej, por. S. Gajewski, Ustawy…, Legalis 2018.
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II.

DZIAŁALNOŚĆ GMINY KAWĘCZYN W 2019 ROKU.
Kawęczyn to gmina wiejska położona w południowo-wschodniej Wielkopolsce,

w powiecie tureckim. Od strony północnej sąsiaduje z gminą Turek, od północnego-zachodu
z gminą Malanów, od zachodu z gminą Lisków w powiecie kaliskim, od wschodu z gminą
Dobra. Jej południowa granica stanowi jednocześnie granicę Województwa Wielkopolskiego
z Województwem Łódzkim (gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim).
Rysunek nr 1 Położenie Gminy Kawęczyn

Gmina Kawęczyn zajmuje powierzchnię 10 105 ha i podzielona jest na 23 sołectwa.
Jest typowo rolnicza, na jej obszarze dominują gospodarstwa indywidualne.
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1. Demografia.
W Gminie Kawęczyn na 31.12.2019 r. zameldowanych było 5341 osób, w tym 2653
mężczyzn i 2688 kobiet. W porównaniu z 2018 rokiem liczba zameldowanych osób
zmniejszyła się o 30 mieszkańców.
Tabela nr 1
Statystyka mieszkańców Gminy Kawęczyn wg wieku i płci
MĘŻCZYŹNI

OGÓŁEM

KOBIETY

WIEK
2018

2019

2018

2019

2018

2019

0-2

89

90

96

95

185

185

3-6

118

106

111

111

229

217

7-15

282

282

280

288

564

570

16-18

86

89

88

80

174

169

19-65 (M) 19-60 (K)

1778

1756

1529

1521

3307

3277

>66 (M) >61(K)

320

330

594

593

914

923

OGÓŁEM

2673

2653

2698

2688

5371

5341

2. Budżet.
Dochody budżetu w 2019 roku -

27 446 994,20

Wydatki budżetu w 2019 roku -

27 103 571,82

Nadwyżka w 2019 roku -

343 422,38

Spłata kredytów -

342 052,45

Zadłużenie Gminy Kawęczyn na dzień 31.12.2019 roku z tytułu zaciągniętych
kredytów wyniosło 769 688,00 zł.
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Wykres nr 1
Dochody i wydatki budżetu Gminy Kawęczyn według rodzajów w 2019 roku

Wskaźnik „G” – podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu
na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2019 rok wynosi
829,47 zł przy wskaźniku „G” dla kraju 1.790,33 zł.
Tabela nr 2
Struktura dochodów i wydatków z podziałem na klasyfikację budżetową
% udział
w doch.
ogółem

DOCHODY

PODZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI

% udział
w wydat.
ogółem

6,44%

1 766 934,30

Rolnictwo i łowiectwo

2 065 287,85

7,62%

0,75%

207 144,91

Transport i łączność

2 283 601,00

8,43%

0,57%

155 413,17

Gospodarka mieszkaniowa

202 812,67

0,75%

0,00%

0,00

Działalność usługowa

13 703,43

0,05%

0,34%

92 401,18

Informatyka

90 798,74

0,34%

0,21%

57 024,80

Administracja publiczna

3 264 587,13

12,04%

0,16%

43 745,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (wybory)

43 745,00

0,16%

0,00%

393,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

616 860,37

2,28%

18,30%

5 022 497,38

0,00

0,00%

0,00%

0,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
Obsługa długu publicznego

31 118,67

0,11%

36,00%

9 881 884,19

Różne rozliczenia (w tym subwencja)

5,50%

1 509 789,50

0,00%

0,00

Oświata i wychowanie (w tym zwrot rozliczenia inwestycji
termomodernizacji budynków oświatowych)
Ochrona zdrowia

3,37%

925 813,48

Pomoc społeczna

0,00%
7 652 159,54

28,23%

46 888,08

0,17%

1 482 757,04

5,47%
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0,12%

33 267,75

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

21 675,20

0,08%

0,09%

24 744,96

Edukacyjna opieka wychowawcza

41 831,20

0,15%

25,79%

7 077 803,24

Rodzina

7 170 407,18

26,46%

2,36%

647 607,34

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 418 323,21

5,23%

0,00%

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

435 964,09

1,61%

0,00%

530,00

Kultura fizyczna

221 051,42

0,82%

27 446 994,20

OGÓŁEM

27 103 571,82

NADWYŻKA
343.422,38
SPŁATY KREDYTÓW 342.052,45

W 2019 roku w Gminie Kawęczyn zrealizowano szereg wydatków związanych z
realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami. Wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie 8.654.663,29 zł.
Według powyższego zestawienia stwierdza się, że głównym źródłem dochodów
własnych gminy są dochody podatkowe i subwencje, które łącznie stanowią 56,66% ogółu
dochodów. Dochody w ramach zadań zleconych również stanowią znaczący udział w
dochodach budżetu tj. niespełna 30% dochodów.
Tabela nr 3
Zadania zlecone – analiza dotacji i wydatków
KWOTA
DOTACJI
CELOWEJ

RODZAJ ZADANIA ZLECONEGO

WYDATKI
ROZLICZONE

781 498,95

Zwrot podatku akcyzowego

781 498,95

44 263,00

Administracja publiczna (USC, dowody osobiste)

44 263,00

1 093,00

Aktualizacja spisu wyborców

1 093,00

245,00

Wybory do rad gmin, wybory wójta

245,00

20 965,00

Wybory do Parlamentu europejskiego

20 965,00

21 442,00

Wybory do sejmu i senatu

21 442,00

45 036,37

Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

45 036,37

691 361,25

Ośrodki wsparcia (ŚDS Młodzianów)

691 361,25

4 854 464,49

Świadczenia wychowawcze (500+)

4 854 464,49

1 960 883,66

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne

1 960 883,66
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600,00

Karta dużej rodziny

600,00

224 120,00

Wspieranie rodziny

224 120,00

8 690,67

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

8 690,67

8 654 663,39

OGÓŁEM

8

654 663,39

3. Zrealizowane zadania.
W 2019 roku Gmina Kawęczyn zrealizowała większość zaplanowanych zadań
inwestycyjnych. Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące nazwę zrealizowanego
zadania inwestycyjnego, koszty realizacji oraz źródła finansowania.
Tabela nr 4
Zrealizowane zadania inwestycyjne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rodzaj inwestycji

Koszt całkowity

Źródło finansowania

Remont drogi gminnej w miejscowości Tokary Pierwsze o
długości 0,700 km
Remont drogi gminnej w miejscowości Kowale PańskieKolonia o długości 0,700 km
Remont drogi gminnej w miejscowości Głuchów o długości
0,400 km
Remont drogi gminnej w miejscowości Żdżary o długości
0,811 km
Budowa drogi gminnej w miejscowości Młodzianów o
długości 0,495 km
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kowale PańskieKolonia o długości 0,308 km
Budowa drogi gminnej w miejscowości Marianów o
długości 0,995 km
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciemień –
opracowanie dokumentacji
Przebudowa/budowa
chodnika
w
Kawęczynie–
opracowanie dokumentacji
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości
Żdżary
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości
Nowy Świat
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości
Dziewiątka
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości
Milejów

141.008,43

Środki własne

176.818,65

Środki własne

86.253,75

Środki własne

209.721,89

Środki własne

196.714,52

Środki własne

571.195,57

Środki własne

566.478,41
7.500,00

Środki własne
Urząd Marszałkowski 144.000,00
Środki własne

5.000,00

Fundusz sołecki

30.285,00

Środki własne

6.815,00

Fundusz sołecki

32.015,00

Środki własne/fundusz sołecki

8.871,40

Fundusz sołecki

Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kawęczyn
Przebudowa linii SN 15 kV w Marianowie

7.534,00

Fundusz sołecki

46.904,00

Środki własne
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16

Wymiana lamp sodowych na Ledy w Wojciechowie

37.260,00

Środki własne

17

Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości
Tokary Drugie – opracowanie dokumentacji
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości
Milejów – opracowanie dokumentacji
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości
Ciemień – opracowanie dokumentacji
Dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika na odcinku
Tokary – Głuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471”

2.900,00

Środki własne

1.300,00

Fundusz sołecki

3.000,00

Fundusz sołecki

50.000,00
(925.852,24 – wartość
całkowita)
1.252.987,34

Środki własne

Środki własne/ PROW (599.857,44)

4.000,00

Środki własne

47.086,37

Środki własne

24

Budowa zjazdu w Marianowie-Kolonii z drogi krajowej nr
83 na osiedle
Nowe inwestycje drogowe – dokumentacja, mapy - Żdżary

4.000,00

Środki własne

25

Wykup gruntów pod inwestycję budowy drogi w Tokarach

13.091,12

Środki własne

26

Wykup gruntów pod drogę gminną- Milejów

1.457,30

Środki własne

27

Zakupy inwestycyjne – sprzęt UG, e-sesja, klimatyzacja
sala posiedzeń
Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku
Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w
Kawęczynie

56.911,62

Środki własne

30.000,00

Środki własne

759.894,00

18
19
20

21
22
23

28

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Kawęczyn”
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
miejscowości Kawęczyn

30

Zakup kosiarki

13.789,99

WFOŚiGW w Poznaniu - 110.000,00 zł
MSWiA– 250.000,00 zł
Gmina Kawęczyn – 350.000,00 zł
OSP Kawęczyn - 49.894,00 zł
Środki własne

31

Dzienny Dom Popytu dla osób starszych w Tokarach
Pierwszych
Budowa żłobka w Kawęczynie - dokumentacja

8.302,00

Środki własne

40.000,00

Środki własne

37.076,35

Środki własne/Fundusz sołecki

10.351,81

Środki własne/Fundusz sołecki

35

Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku, altana
w Chocimiu
Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego w
Będziechowie
Ogrodzenie działki w Młodzianowie

9.000,00

Środki własne

36

Zakup i montaż ogrodzenia na placu w Dzierzbotkach

4.549,95

Fundusz sołecki

37

40.350,26

Środki własne/Fundusz sołecki

38

Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego
Kowalach Pańskich-Kolonii
Ogrodzenie działki w Marianowie-Kolonii

10.640,00

Fundusz sołecki

39

Wykonanie dokumentacji na altanę w Marcjanowie

3.500,00

Fundusz sołecki

40

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie –
I etap
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Ciemieniu

13.301,90

Fundusz sołecki

9.499,29

Fundusz sołecki

29

32
33
34

41

w
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Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą złożone wnioski aplikacyjne o środki
zewnętrzne. Jak można zauważyć część przygotowanych projektów otrzymała
dofinansowanie i są w trakcie realizacji. Niestety należy zwrócić uwagę, że nie każdy
przygotowany wniosek otrzymał dofinansowanie.

Tabela nr 5
Złożone wnioski i realizowane projekty ze środków zewnętrznych w 2019 roku
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

Nazwa zadania

Kwota
dofinansowania

Wkład
Gminy

Uwagi

Program „Umiem pływać” współfinansowany przez
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. W ramach
programu przeprowadzono 20 godzin lekcyjnych nauki
pływania dla 45 uczniów ze szkół podstawowych.
Gmina Kawęczyn w partnerstwie z Turecką Izbą Gospodarczą
realizowała projekt „Ja w Internecie”, finansowany ze środków
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych. Przeszkolono 165 osób w wieku 25+ w
zakresie: działania w sieciach społecznościowych, rolnik w
sieci, moje finanse i transakcje w sieci, rodzice w Internecie,
mój biznes w sieci.
„Cyfrowa wielkopolska” – projekt realizowany przez Fundację
Partycypacji Społecznych ze środków Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
W projekcie wzięło udział 20 mieszkańców gminy Kawęczyn po
65 roku życia. Gmina Kawęczyn organizacyjnie wspierała
realizację projektu oraz udostępniała sale.
„Szkolny Klub Sportowy” Gmina Kawęczyn podpisała umowę
ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” na
realizację ww. zadania. Celem programu była promocja
zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania
aktywności fizycznej. Do projektu zakwalifikowało się 6 grup
(po 15-20 osób). W zajęciach uczestniczyło ok. 100 dzieci z
terenu Gminy Kawęczyn.
„Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w
miejscowości Chocim” w ramach IX edycji konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” z Programu Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020 .
„Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w
Będziechowie” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś” z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020
„Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w
Kowalach Pańskich-Kolonii” w ramach IX edycji konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” z Programu Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020 .

brak danych

7.425,00

-

92.400,00

0,00

Projekt zrealizowany i
rozliczony

-

-

Projekt realizowany
bez współfinansowania
z budżetu gminy

brak danych

1.400,00

-

-

-

Projekt nie otrzymał
dofinansowania

-

-

Projekt nie otrzymał
dofinansowania

-

-

Projekt nie otrzymał
dofinansowania
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8

9

10

11

„Sołectwo Ciemień spotyka się przy wspólnym stole” w
ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw” z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 .
„Świetlica wiejska centrum lokalnej społeczności
Młodzianowa” w ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi
szansą dla aktywnych sołectw” z Programu Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020 .
„Sołectwo Skarżyn tu każdy znajdzie miejsce dla siebie” w
ramach VII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw” z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 .
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciemień” –
projekt złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu: „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”.

-

-

Projekt nie otrzymał
dofinansowania

-

-

Projekt nie otrzymał
dofinansowania

15.000,00

4.500,00

Projekt zrealizowany i
rozliczony

-

-

Projekt rozpatrzony
pozytywnie – z
powodów
technicznych został
wycofany
Projekt rozpatrzony
pozytywnie – w trakcie
uzupełnień
formalnych.
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„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Kawęczyn – III etap” – projekt złożony w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Operacja typu: „Gospodarka wodno -ściekowa”. Projekt zakłada
wykonanie 45 szt. oczyszczalni.

700.218,00

13

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Kawęczynie” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów
gospodarki odpadami oraz uzupełnienia istniejących”. Projekt
zakłada przygotowanie terenu oraz infrastruktury służącej do
zbierania odpadów.
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Kawęczyn” w ramach środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu .
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej z terenu Gminy Kawęczyn” w ramach
środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki wodnej, program Priorytetowy 2.8 „Racjonalne
gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. W
projekcie założono zutylizowanie 164 ton odpadów.
„Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców” w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 „Wsparcie aktywności
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki
nad małymi dziećmi”. W projekcie zaplanowane są koszty
związane z wykończeniem, doposażeniem żłobka oraz
zapewnieniem jego funkcjonowania dla 35 dzieci
(do 30.09.2021 r).
„Budowa żłobka w Gminie Kawęczyn” w ramach Programu
„Maluch+” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

368.586,25

688.925,00
(w tym
wpłaty
bezpośrednic
h
odbiorców)
178.555,75

-

-

Projekt nie otrzymał
dofinansowania

82.000,00

0,00

Projekt w trakcie
oceny

1.740.769,20

99.225,00
(wpłaty
rodziców)

W trakcie realizacji

875.000,00

1.539.975,00
(w tym
wkład z
projektu z
WRPO)
-

W trakcie realizacji
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15

16

17
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„Aktywni razem!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2
„Usługi społeczne i zdrowotne projekty konkursowe”. W
projekcie zaplanowane są koszty związane z wykończeniem,

-

W trakcie realizacji

Projekt pozytywnie
rozpatrzony, niestety
nie otrzymał
dofinansowania ze

10
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doposażeniem placówki oraz zapewnieniem jego
funkcjonowania dla 30 osób.
19

„Dzienny Dom Senior+” w ramach Wieloletniego Programu
Senior+ na lata 2015-2020, ogłoszonego przez Ministerstwo
Rodziny, pracy i Polityki Społecznej.

263.370,00

względu na
wyczerpanie alokacji
środków
Oferta rozpatrzona
pozytywnie – z braku
dofin. z WRPO została
wycofana

65.850,00

4. Przedsięwzięcia uwzględnione do realizacji w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2028.
Gmina Kawęczyn realizuje przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja
zaplanowana jest na kilka lat. Przedsięwzięcia wieloletnie przedstawia poniższa tabelka.
Tabela nr 6
Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Lp.

Nazwa Przedsięwzięcia

Okres
realizacji
od-do

Łączne
nakłady
finansowe

Pozostało do
wydatkowania od
2020 roku

1.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Kawęczyn

2019-2021

1.400.000,00

1.400.000,00

2.

Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w Tokarach Pierwszych

2018-2021

1.000.000,00

1.000.000,00

3.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2018-2020

548.000,00

548.000,00

4.

Odbiór Odpadów Komunalnych

2018-2020

1.441.440,00

414.720,00

5.

Zakup paliwa na potrzeby jednostek oświatowych – ogrzewanie
pomieszczeń

2019-2020

284.000,00

284.000,00

6.

Zakup usług dowozu uczniów do placówek oświatowych

2019-2020

222.000,00

222.000,00

4.895.440,00

3.868.720,00

Łącznie nakłady

5. Fundusz sołecki .
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są
zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich
życia. To zebranie wiejskie, czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzję, na co
mają zostać wykorzystane środki finansowe.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim w lipcu 2018 roku zostały
przekazane Sołtysom informacje o wysokości środków przypadających danemu sołectwu na
2019 rok. Wysokość środków na poszczególne sołectwa kreowała się w przedziale od
11
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10.707,54 zł (sołectwo Stanisława) do 31.996,66 zł (sołectwo Kawęczyn). Na 2019 rok
łącznie na wszystkie sołectwa z funduszu sołeckiego przypadało 421.457,27 zł, czyli o
33.922,92 zł więcej niż w 2018 roku. Wszystkie sołectwa przeprowadziły zebrania i złożyły
wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Tabela nr 7
Zrealizowane przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w 2019 roku
Lp.

Sołectwo

1

Będziechów

2

Chocim

3

Ciemień

4

Dzierzbotki

5

Dziewiątka

6

Głuchów

7

Kawęczyn

Zrealizowane przedsięwzięcia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieżące utrzymanie dróg
Koszty bieżące utrzymania placu rekreacyjnego
Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie i degustację
potraw tradycyjnych
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego m.in. bramki
Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych
Przyłącze energetyczne do altany
Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku
Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Montaż oświetlenia ulicznego
Montaż ogrodzenia na działce przy świetlicy wiejskiej
Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie
potraw tradycyjnych
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
Zakupy na utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Zakup i montaż ogrodzenia na placu rekreacyjnym
Utrzymanie placu rekreacyjnego
Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej
Montaż oświetlenia ulicznego
Kultywowanie tradycji dożynkowych
Organizacja Dnia Sportu
Bieżące utrzymanie dróg
Utrzymanie placów i sprzętu
Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej
Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego –
dokumentacja
Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Przebudowa chodnika w Kawęczynie (od banku na działki) –
dokumentacja
Oświetlenie uliczne
Doposażenie części kuchennej świetlicy wiejskiej
Zakup namiotu promocyjnego
Konkurs na przygotowanie tradycyjnych potraw
Rajd rowerowy szlakami gminy
Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn
Zakup sprzętu

Wydatkowana
kwota w 2019 r.
20.995,96

16.753,95

19.020,01

13.683,53

16.072,59

9.536,51

31.704,01
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8

Kowale
Pańskie

9

Kowale
PańskieKolonia

10

Leśnictwo

11

Marcinów

12

Marcjanów

13

Marianów

14

MarianówKolonia

15

Milejów

16

Młodzianów

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17

Nowy Świat

•
•
•

Kultywowanie tradycji i obrzędów andrzejkowych
Zakup kosiarki do bieżącego utrzymywania placu rekreacyjnego
Bieżące utrzymanie
Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi
Utrzymanie gotowości bojowej OSP
Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego
Zakup namiotu promocyjnego
Zakup grilla
Zakup wyposażenia do namiotu
Bieżące utrzymanie dróg zakup materiałów
Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi
Utrzymanie gotowości bojowej OSP
Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego
Bieżące utrzymanie dróg
Zawody sportowe
Zakup namiotu
Bieżące utrzymanie dróg
Zakup namiotu
Doposażenie placu rekreacyjnego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Konkurs na przygotowanie tradycyjnych potraw
Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Zawody sportowe z okazji rozpoczęcia wakacji
Montaż pieco – kuchni
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
altany
Bieżące utrzymanie dróg
Rajd rowerowy szlakami gminy
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej
Zakupy na utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
Bieżące utrzymanie dróg
Organizacja festynu ,, Wakacje z Funduszem Sołeckim”
Ogrodzenie działki
Równanie terenu na działce
Bieżące utrzymanie dróg
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego dokumentacja i montaż
Zakup materiałów do przygotowania i degustacji potraw
tradycyjnych
Spartokiada” zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa
Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Koszty bieżące utrzymania świetlicy wiejskiej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży
Wykonanie zadaszenia przy wejściu do świetlicy wiejskiej i zapleczu
świetlicy wiejskiej
Uzupełnienie posadzek w pomieszczeniu gospodarczym przy
świetlicy wiejskiej
Zakup i montaż garażu blaszanego
Bieżące utrzymanie dróg
Budowa oświetlenia ulicznego

16.733,00

29.771,17

16.075,29

14.024,80

16.208.28

15.447,87

15.416,40

16.387,90

13.098,11

10.380,28
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18

Siedliska

19

Skarżyn

20

Stanisława

21

Tokary

22

Wojciechów

23

Żdżary

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakup kosy spalinowej do bieżącego utrzymania poboczy
Bieżące utrzymanie dróg
Zakup materiałów na ławki do namiotu
Zakup kociołka żeliwnego jako wyposażenie do namiotu
Oświetlenie do namiotu
Zawody sportowe
Zakup pomocy naukowych dla szkoły w Kowalach
Wigilia Jana
Zawody wędkarskie
Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego i wiaty nad stawem
Zakup sprzętu nagłośnieniowego
Ogrodzenie kładki – zakup materiałów
Zakup materiałów na wykonanie stołów do świetlicy wiejskiej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Bieżące utrzymanie dróg
Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
• Wydanie w formie albumu publikacji ze zdjęciami Sołectwa
Stanisława „Stanisława w czterech barwach roku”
• Wsparcie dla szkoły podstawowej w Skarżynie na zakup pomocy
naukowych
• Zamontowanie skrzynki i podłączenie prądu na działce sołeckiej
• Bieżące utrzymanie dróg gminnych
• Bieżące koszty utrzymania skweru
• Bieżące koszty utrzymania skweru
• Przyłącze energetyczne oraz wykonanie instalacji elektrycznej w
świetlicy wiejskiej
• Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych i dożynkowych
• Utrzymanie gotowości bojowej OSP Tokary
• Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej
• Wymiana okna w świetlicy wiejskiej
• Zakup opału do świetlicy wiejskiej
• Bieżące utrzymanie dróg gminnych
• Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej energia woda
• Termomodernizacja świetlicy wiejskiej
• Kultywowanie tradycji i obrzędów Nocy Świętojańskiej
• Bieżące utrzymanie dróg
• Zakup grilla
• Spotkanie pt. „Rodzinka w komplecie”
• Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
• Bieżące koszty utrzymania placu rekreacyjno – sportowego
• Zakupy na utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
RAZEM WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

11.436,16

15.492,86

9.380,34

21.910,66

15.446.36

23.743,55

388.719,59

W 2019 roku środki z funduszu sołeckiego głównie wydatkowane były na bieżące
utrzymanie dróg, zagospodarowanie placów, utrzymanie i doposażanie świetlic,
kultywowanie tradycji regionu.
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Gmina Kawęczyn w 2019 roku otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r. w kwocie
79.923,19 zł. Przewidywany zwrot części wydatków za 2019 rok to 76.395,06 zł.

Wykres nr 1
Analiza rzeczywistego rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego w latach
2018-2019

Na podstawie wyżej przedstawionego wykresu zauważamy, iż środki przypadające na
poszczególne sołectwa w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku wzrosły o ok. 34.000,00 zł.
Jednakże rzeczywiste wydatkowanie środków w poszczególnych sołectwach wzrosło o ok.
15.000,00 zł. Pomimo wzrostu wydatków zwrot części kosztów z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego zmniejszył się o ok. 3.000,00 zł.
6. Oświata.
Od 1 września 2019 r. Gmina Kawęczyn prowadzi: 1 przedszkole i 4 szkoły
podstawowe. W trzech szkołach funkcjonują oddziały przedszkolne. W ośmioletnich szkołach
podstawowych w Kawęczynie i Kowalach Pańskich funkcjonowały do czerwca 2019 r. łącznie
3 oddziały III klasy gimnazjum.
•

Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki”,

•

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie,

•

Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii,
15
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•

Szkoła Podstawowa im. Płk. Pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie,

•

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych.

W 2019 roku z powodu upływu kadencji przeprowadzone były konkursy na
stanowiska Dyrektorów szkół w Kawęczynie, Kowalach Pańskich i Tokarach Pierwszych
oraz z powodu rezygnacji z funkcji dyrektora w szkole w Skarżynie.
Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego realizowane były w Przedszkolu
Gminnym „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich oraz w oddziałach przedszkolnych
przy 3 szkołach podstawowych tj. w Tokarach, Skarżynie, Kawęczynie. Z wychowania
przedszkolnego korzystało również 2 dzieci niepełnosprawnych, dla których organizowano
indywidualne zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdego z dzieci.
W 2019 roku udzielano wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci przebywających
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, tj. zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne,
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i logopedyczne, specjalistyczne z
oligofrenopedagogiem, z psychologiem. W oddziale przedszkolnym przy SP w Tokarach
zorganizowano od 1 września 2019 r. oddział integracyjny. Do oddziału integracyjnego
uczęszcza 21 dzieci w tym 3 niepełnosprawnych. W oddziale pracuje nauczyciel
wspomagający w wymiarze 7,5 godz. tygodniowo.
Tabela nr 8
Organizacja wychowania przedszkolnego i szkolnego na terenie
Gminy Kawęczyn w 2019 r.
Wg stanu na dzień 01.09.2019 r.

Dzieci w
przedszkolu

Uczniowie
szkół
podstawowych

Ogółem

Zatrudnienie wg etatów

Nauczyciele
pełnozatrudnieni

Nauczyciele
niepełnozatrudnieni

Przedszkole Gminne „Kasztanowe
Ludki”

65

-

65

4

4

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie

36

112

148

16

2

Szkoła podstawowa w KowalachPańskich Kolonii

-

140

140

13

8

Szkoła Podstawowa w Skarżynie

34

78

112

12

3

Szkoła Podstawowa w Tokarach

46

129

175

13

5

RAZEM

181

459

640

58

22
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Na podstawie przedstawionej powyżej tabelki zauważamy, iż najwięcej dzieci
obsługuje szkoła podstawowa w Tokarach, natomiast najmniej dzieci uczęszcza do szkoły w
Skarżynie. Najwięcej nauczycieli pełnozatrudnionych jest w szkole podstawowej w
Kawęczynie.
W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 w szkołach zapewniona była pomoc
psychologiczno – pedagogiczna. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach: korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych (z matematyki, języka
polskiego), rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych.
Wyniki nauczania ilustrują wskaźniki promocji i wyniki egzaminów zewnętrznych.
Średnia ocena klasyfikacji końcoworocznej obliczana jest dla uczniów II i III etapu
kształcenia. Natomiast spośród 344 uczniów IV-VII klas szkoły podstawowej świadectwo z
wyróżnieniem otrzymało 95 uczniów tj. 27,6%. Spośród 47 uczniów gimnazjum świadectwo
z wyróżnieniem otrzymało 12 uczniów tj. 25,5%. W egzaminach ósmoklasistów obserwuje
się duże zróżnicowanie w wynikach poszczególnych szkół. Jednak ze względu na małą liczbę
uczniów nie powinno się analizować średnich wyników danej szkoły. Średni wyniki
egzaminu dla wszystkich szkół podstawowych w Gminie Kawęczyn jest niższy od średniego
wyniku w kraju, jak i średniego wyniku szkół wiejskich. Natomiast średnie wyniki
wszystkich absolwentów z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego oraz przedmiotów
przyrodniczych jest wyższy od średniego wyniku szkół wiejskich w kraju i województwie.
Tabela nr 9
Struktura dochodów i wydatków na oświatę w 2019 r.
Wyszczególnienie

Razem
kwota w
2018 r.

Razem
kwota w
2019 r.

Razem WYDATKI na oświatę

7.270.587,23

8.155.394,18

- Szkoły podstawowe
- Oddziały przedszkolne w szkołach
- Przedszkole
- Zwrot k. wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach
- Gimnazja
- Dowożenie uczniów do szkół
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- Stołówki szkolne i przedszkolne
- Pozostała działalność oświatowa
- Wspólna obsługa jst – CUW
- Wydatki majątkowe na oświatę
Razem DOCHODY na oświatę

4.720.818,79
482.336,80
555.501,34
53.315,45
812.081,31
103.040,97
25.161,16
72.155,62
41.097,17
360.329,62
44.749,00
5.455.901,00

5.727.947,20
586.281,24
576.988,38
54.678,69
416.146,32
140.911,40
22.123,49
90.512,96
49.249,08
450.555,42
40.000,00
5.623.864,38

- Subwencja oświatowa

5.269.247,00

5.337.113,00

17

Raport o stanie Gminy Kawęczyn za 2019 rok
- Dotacje
KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

186.654,00
1.814.686,23

286.751,38
2.531.529,80

Wykres nr 2
Dochody i wydatki na oświatę w 2019 roku

W 2019 roku wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 8.155.394,18 zł. Na
realizację zadań oświatowych Gmina Kawęczyn otrzymała subwencje i dotacje w kwocie
5.623.864,38 zł, co oznacza, że gmina z własnych środków dofinansowała kwotę
2.531.529,80 zł. Niepokojącym jest fakt, iż w 2019 roku kwota dopłacona z budżetu gminy na
oświatę w porównaniu z 2018 rokiem wzrosła o ok. 700.000,00 zł. W 2019 roku Gmina
Kawęczyn otrzymywała zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci do lat 6 będące
mieszkańcami innych gmin. Zwrot kosztów między gminami obejmuje dzieci, które w danym
roku szkolnym nie ukończyły 6 lat. Za dziecko w oddziale przedszkolnych przy szkole
podstawowej zwrot w roku 2019 wynosił 349,25 zł miesięcznie, za dziecko w przedszkolu
zwrot wynosił 717,77 zł miesięcznie. Gmina Kawęczyn otrzymywała zwrot za dzieci
uczęszczające do Przedszkola w Kowalach Pańskich tj. za 1 dziecko z gminy Malanów, 1
dziecko z gminy Dobra i 1 dziecko z gminy Przykona. Za dzieci uczęszczające do oddziału w
Skarżynie zwrot obejmował 1 dziecko zamieszkałe w gminie Ceków, 1 dziecko zamieszkałe
w gminie Lisków i 2 dzieci zamieszkałe w gminie Malanów. Gmina Kawęczyn zwracała
koszty wychowania przedszkolnego za dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy Kawęczyn, a
uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
Dla gminy miejskiej Turek zwracano koszty za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola
samorządowego (873 zł miesięcznie) i 4 dzieci uczęszczających do przedszkoli
niepublicznych (2.621,00 zł miesięcznie). Za dzieci uczęszczające do przedszkoli
prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. gmina
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Kawęczyn łącznie przekazała 54.673,27 zł. Wpłaty od innych jednostek na rzecz gminy
Kawęczyn wyniosły w 2019 r. 39.134,77 zł.
7. Kultura.
1) Biblioteka
W 2019 r. sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Kawęczyn stanowiły dwie
placówki: Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich oraz
Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach.
Biblioteka w Kowalach Pańskich zajmuje 3 pomieszczenia, o łącznej powierzchni 49
m2, na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Kowalach Pańskich. Filia zajmuje
1 pomieszczenie o pow. 20,4 m2 na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach
Pierwszych.
W bibliotekach zatrudnionych było 2 bibliotekarzy oraz główny księgowy.
Od 2009 r. trwa komputerowe opracowanie zbiorów Biblioteki w Kowalach Pańskich,
a od 2014 r. również zbiorów Filii w Tokarach. Informacje o skatalogowanych zbiorach
można uzyskać pod adresem www.kaweczyn-bpg.sowwwa.pl .
Zbiory bibliotek publicznych gminy Kawęczyn to czasopisma i książki. Księgozbiór
bibliotek w 2019 r. liczył 16.484 książki, w tym w bibliotece w Kowalach Pańskich – 10.504
książki, w filii – 5.980 książek. W wypożyczalni dostępne są: literatura dla dzieci
i młodzieży, literatura dla dorosłych, literatura popularnonaukowa oraz lektury szkolne.
W czytelni dostępne są: encyklopedie, słowniki, podręczniki akademickie, scenariusze
uroczystości szkolnych „Bibliografia regionalna Turku i powiatu tureckiego”, „Bibliografia
Regionalna Wielkopolski” oraz wycinki z czasopism, informatory, prace magisterskie i inne
materiały dotyczące gminy Kawęczyn. W 2019 r. przybyło 325 książek, 321 zakupiono,
4 pozyskano w formie darów. Biblioteka w Kowalach Pańskich zwróciła się z wnioskiem
o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych. Dzięki otrzymanej dotacji
w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, zakupiono 149 książek do obydwu
placówek bibliotecznych. Z dotacji Urzędu Gminy w Kawęczynie zakupiono 172 książki.
Z bibliotek publicznych korzystają wszystkie grupy wiekowe czytelników. W 2019 r.
w wypożyczalniach zarejestrowano 308 czytelników, w tym bibliotece w Kowalach Pańskich
– 209 osób, a w filii w Tokarach – 99 osób. Biblioteki prowadzą rejestr czytelników według
grup wiekowych oraz według rodzaju zatrudnienia.
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Wykres nr 3
Struktura czytelników według wieku w 2019 roku

Najwięcej czytających stanowią dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci (109 osób),
w dalszej kolejności: niezatrudnieni, czyli emeryci i bezrobotni oraz dzieci do 5 r. ż (93 osoby);
pracownicy umysłowi (64 osoby); pracownicy fizyczni (24 osoby); rolnicy (15 osób) oraz
pozostali zatrudnieni (3 osoby). W 2019 r. z bibliotek wypożyczono 3.839 książek. W
bibliotece w Kowalach Pańskich – 3.248 książek, a w filii – 591 książek. Oprócz wypożyczania
książek i czasopism biblioteki prowadziły działalność informacyjną i kulturalno – edukacyjną,
mającą na celu promocję książki i czytelnictwa. W celach promocyjnych bibliotekarze
wykonali wystawki tematyczne związane z przypadającymi rocznicami literackimi i
historycznymi.
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Zdjęcie nr 1
Wieczór poetycki Pani Anny Pękacz w dniu 09.03.2019 r.

Do cyklicznych form współpracy należy współorganizowanie etapu gminnego
konkursu recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”, który jak co roku, odbył się w
Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii. W lokalu
biblioteki w Kowalach Pańskich, odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem Wybieramy
Mistrza Pięknego Czytania. Do konkursu jak co roku przystąpili uczniowie klas IV szkół
podstawowych z terenu gminy Kawęczyn. W bibliotece w Kowalach Pańskich zorganizowano
wieczór poetycki dla dorosłych czytelników. Gościem była pani Anna Pękacz. Dzieci z
Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich wraz z opiekunami
odwiedziły bibliotekę. Każde dziecko otrzymało kolorową zakładkę do książek. Biblioteka
zorganizowała teatrzyk pt. „Co w trawie piszczy” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii. Spektakl przygotowali aktorzy teatru EduArtis z Krakowa, a odbiorcami byli uczniowie klas 0-3. W bibliotece w Kowalach Pańskich
odbyło się spotkanie z historykiem Jerzym Łojko nt. „Katalogi i bazy danych dotyczące
regionu”. Filia w Tokarach współpracowała ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w
Tokarach Pierwszych. Zorganizowano cykl wycieczek szkolnych do biblioteki połączonych z
lekcjami bibliotecznymi oraz czytaniem wierszy dla dzieci. Biblioteka i filia przystąpiły do
projektu „Mała książka wielki człowiek”. Biorą w nim udział dzieci w wieku 3-6 lat, które po
zapisaniu się do biblioteki otrzymują wyprawkę oraz Kartę Małego Czytelnika.
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2) Zespół „Kawęczyniacy”
Na terenie Gminy Kawęczyn od 2017 roku działa Zespół „Kawęczyniacy” liczący 24
osoby. W 2019 roku zespół prowadził Krzysztof Jesionek. W roku 2019 r. Zespół występował
na terenie całego powiatu m.in.:
•

na X Karnawałowej Biesiadzie Seniorów w Dobrej,

•

na Jubileuszu 20 – lecia posługi kapłańskiej ks. Antoniego Janickiego,

•

podczas Rajdu Rowerowego Szlakami Gminy Kawęczyn,

•

na Dożynkach Gminno – Parafialnych w Kawęczynie,

•

na XVIII Biesiadzie na Ludowo w Tuliszkowie,

•

na Jubileuszowym Festynie w Marianowie – Kolonii,

•

na Biesiadzie z myszką w klubie „Barbórka” w Turku.
3) Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Tokarach
Od roku 1935 na terenie gminy Kawęczyn działa Orkiestra Dęta przy OSP w Tokarach,

która reprezentuje gminę Kawęczyn na przeglądach orkiestr. W roku 2019 uświetniała gminne
uroczystości takie jak obchody 3 maja w Tokarach, Dożynki Gmino – Parafialne w
Kawęczynie. Orkiestra liczy 25 członków.
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4) Przynależność gminy Kawęczyn do związków oraz organizacje
pozarządowe działające na terenie Gminy Kawęczyn
Tabela nr 10
Zestawienie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i związków,
do których gmina Kawęczyn przynależy
Związki, do których przynależy gmina Kawęczyn

Organizacje pozarządowe działające na terenie
gminy Kawęczyn

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych – składka roczna 8 730,00 zł

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. – składka
roczna 10 000,00 zł

9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w:
Będziechowie, Głuchowie, Kawęczynie, Kowalach
Pańskich, Marianowie, Milejowie, Skarżynie, Tokarach,
Żdżarach
12 Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do rejestru KGW
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
następujących miejscowości: Będziechów, Ciemień,
Głuchów, Leśnictwo, Marcinów, Marianów, MarianówKolonia, Milejów, Młodzianów, Tokary, Wojciechów,
Żdżary

Związek Międzygminny „Związek Gmin Wiejskich RP” składka roczna 1 814,44 zł

9 Stowarzyszeń rejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym

Związek Międzygminny „Związek Gmin Powiatu
Tureckiego” składka roczna 1 000,00 zł

Stowarzyszenie zwykłe: Stowarzyszenie Emerytów,
rencistów i inwalidów Gminy Kawęczyn

Turecka Izba Gospodarcza– składka roczna 1 200,00zł

Klub sportowy GKS „Orzeł Kawęczyn”

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich - składka
roczna 1 380,53 zł
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Fundacja Turecka Unia rozwoju – T.U.R.
Członek założyciel Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz Tu”

8. Rolnictwo.
1) Straty powstałe przez suszę
W związku z wystąpieniem suszy (wiosna 2019) Urząd Gminy w Kawęczynie przyjął
550 wniosków od rolników poszkodowanych na powierzchnię strat 5 853 ha. Na podstawie
ww. wniosków zostało sporządzonych 550 protokołów z oszacowania zakresu i wysokości
szkód w gospodarstwach rolnych, w tym 233 protokoły wynoszące powyżej 30% strat średniej
rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach rolnych. Protokoły te zostały
przekazane do zaopiniowania przez Wojewodę Wielkopolskiego. Pozostałe protokoły (tj.
poniżej 30% strat) wydane były rolnikom po ogłoszeniu naboru wniosków przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku w celu otrzymania pomocy finansowej.
Wykres nr 4
Analiza szkód powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą

2) Podatki i opłaty
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Wykres nr 5
Liczba podatników w gminie Kawęczyn w 2019 r.

W 2019 roku największa była liczba podatników podatku od nieruchomości – 1.526
osób (w tym osoby fizyczne i prawne). Podatek od środków transportowych płaciło łącznie 19
osób.

Wykres nr 6
Kwoty wpłaconego podatku w Gminie Kawęczyn w 2019r
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W 2019 roku została wpłacona kwota podatku od nieruchomości w wysokości
1.203.974,49 zł, w tym: 713.715,00 zł wpłaciły osoby prawne i 490.259,49 zł osoby fizyczne.
Dochody z tytułu opłat i podatków w 2019 roku wynosiły ok. 1.741.957,54 zł.

9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc
społeczna podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem. W gminie Kawęczyn zadania pomocy społecznej są
realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie i Środowiskowy Dom
Samopomocy w Młodzianowie.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. GOPS w Kawęczynie w 2019 r. zatrudniał 1 asystenta rodziny. Pomocą asystenta
objętych zostało 8 rodzin. W grudniu 2019 r. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w
Turku 9 dzieci objętych zostało pieczą zastępczą. Obowiązek współfinansowania pieczy
zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczowychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W pierwszym roku
pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina opłaca 10% kosztów, w drugim roku 30%, a w
trzecim 50%. Koszty związane z umieszczeniem dzieci w grudniu 2019 r. w rodzinach
zastępczych będą zapłacone w 2020 r.
W 2019 roku GOPS w Kawęczynie uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Mieszkańcy gminy Kawęczyn otrzymali nieodpłatnie artykuły
spożywcze – wsparcie w formie paczek żywnościowych. Z pomocy skorzystały 763 osoby. W
ramach realizacji programu Koniński Bank Żywności przeprowadził warsztaty kulinarne dla
beneficjentów POPŻ prowadzone w Świetlicy Wiejskiej w Młodzianowie.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu, rodzinom z przynajmniej 3 dzieci.
Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji publicznej, jak i w
firmach prywatnych. Ponadto mają możliwość korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży
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spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. W 2019 roku
wydano 214 KDR.

Od stycznia 2019 r. jest realizowana KDR dla rodziców rodzin

wielodzietnych tj. od 3 dzieci wzwyż, którzy mają dzieci pełnoletnie.
W 2019 roku GOPS w Kawęczynie realizował projekt "Poprawa dostępu oraz
rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie
7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu było poprawienie
dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich lub ich rozszerzenie oraz poprawa dostępu do
usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej dla osób z terenu powiatu tureckiego. W
ramach projektu zatrudniono 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
Zadania obejmujące realizację świadczeń rodzinnych – system świadczeń
rodzinnych jest wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz dla rodzin, w których
znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniającym określone
kryteria. Świadczenie rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe),
świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się po spełnieniu kryteriów określonych
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne oraz
zasiłki dla opiekunów w 2019 roku w gminie Kawęczyn pobierało 338 rodzin, wydano 399
decyzji administracyjnych, na podstawie których wypłacono
kwotę 1.762.364,00 zł w tym:
1) Zasiłki rodzinne -

603.035,74 zł

2) Świadczenia opiekuńcze – 733.589,00 zł
3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44.000,00 zł
4) Świadczenie rodzicielskie – 108.498,00 zł
Dodatkowo za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze opłacono
składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne w kwocie 76.283,00 zł.
Fundusz alimentacyjny: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r. poz. 670 ze zm.) określa zasady postępowania
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wobec osób zobowiązanych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu
wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna oraz zasady
postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
Przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wypłacono 173 świadczenia na kwotę
79.300,00 zł.
Świadczenia wychowawcze 500+ - celem świadczenia wychowawczego jest częściowe
pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i
zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice oraz
opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Przysługuje ono w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko
w rodzinie. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na pierwsze i każde kolejne dziecko,
bez względu na osiągane dochody rodziny. W 2019 roku na świadczenia wychowawcze w
gminie Kawęczyn wydano 656 decyzji administracyjnych (liczba wypłaconych świadczeń –
9.615), na podstawie których wypłacono kwotę 4.791.121,00 zł. Liczba uprawnionych dzieci
do 500+ to 935.
Świadczenie „Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich
uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Rodziny otrzymały świadczenie bez
względu na dochód, były nim objęte dzieci i osoby uczące się do 20 roku życia lub 24 roku
życia,

gdy

świadczenie

dotyczyło

dzieci

lub

osoby

z

orzeczeniem

o

stopniu

niepełnosprawności. W 2019 roku w gminie Kawęczyn przyznano i wypłacono 723
świadczenia „Dobry start” na kwotę 216.900,00 zł.
GOPS w Kawęczynie realizował rządowy program w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu”. Pomoc w ramach programu otrzymało 92 uczniów, na ten cel wydatkowano
kwotę 72.012,00 zł.
W 2019 roku wydatki gminy Kawęczyn na pomoc społeczną oraz wspieranie rodzin
wynosiły łącznie 7.999.542,64 zł, w tym na zadania własne gminy 950.783,82 zł oraz na
zadania zlecone 7.048.758,82 zł. Powyższe zadania zostały finansowane dochodami w kwocie
7.349.964,44 zł, pozostała kwota 649.578,20 zł została sfinansowana ze środków własnych
gminy.
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Tabela nr 11
Struktura dochodów i wydatków z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
KWOTA
DOCHODÓW

RODZAJ ZADANIA

WYDATKI
ZREALIZOWANE

-

Domy pomocy społecznej

60.198,35

17.942,77

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (….)

17.942,77

6.853,10

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (…..)

85.269,64

24.744,96

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

30.931,20

103.200,00

Zasiłki stałe

103.509,55

56.284,66

Ośrodki pomocy społecznej

420.226,69

0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

25.780,94

57.609,60

Pomoc w zakresie dożywiania

72.012,00

21.675,20

Pozostała działalność

21.675,20

0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

750,00

4.854.464,49

Świadczenia wychowawcze

4.854.464,49

1.960.883,66

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (….)

2.032.169,80

600,00

Karta dużej rodziny

600,00

245.706,00

Wspieranie rodziny

274.012,01

7.349.964,44

OGÓŁEM

7.999.542,64

Na terenie gminy Kawęczyn działał Środowiskowy Dom Samopomocy, który
świadczył usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i
treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. W
Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie przebywa 30 osób. Na prowadzenie i
funkcjonowanie ŚDS Wojewoda Wielkopolski przekazał 691.361,25 zł, a wydatki wynosiły
704.505,00 zł. Terapia zajęciowa obejmowała prowadzenie pracowni: komputerowej,
teatralnej, artystyczno – rękodzielniczej, ogrodniczo-porządkowej i kulinarnej. Ponadto
prowadzone były zajęcia wspólne m.in. z: kinezyterapii, silwoterapii, muzykoterapii,
biblioterapii, socjoterapii, zajęć rekreacyjnych oraz treningi i rehabilitacja.
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Realizowane zadania w oparciu o obowiązujące przepisy, pozwoliły uczestnikom
nabyć nowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym
życiu. Przyczyniły się do podtrzymywania, a także rozwijania już posiadanych umiejętności
potrzebnych w życiu społecznym. Uczestnicy mający upośledzone niektóre funkcje organizmu,
wymagający pomocy w życiu rodzinnym i społecznym zwiększyli swoją zaradność i
samodzielność życiową, a także integrację społeczną. Współpraca z rodzinami uczestników,
ich aktywny udział w życiu naszego Ośrodka – uroczystości okolicznościowe, wycieczki –
przyczyniły się do wzrostu poczucia przynależności, do podniesienia samooceny i wartości.
Dzięki organizacji pracy i systematycznemu dokształcaniu się kadry pracowniczej (szkolenia)
osiągnięto tak znaczne efekty jakim jest traktowanie i utożsamianie się uczestników Ośrodka,
jak własnego domu. Stworzona atmosfera daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności, co
pozytywnie wpływa na potrzeby uczestników. ŚDS planuje w dalszym ciągu rozszerzać
współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników, by wzbogacać ich wiedzę i świadomość o
potrzebach osób niepełnosprawnych, o wzajemnych relacjach oraz pomaganiu w rozwoju
zainteresowań. Będzie dalej kontynuować działania dążąc do poszerzenia oferty wsparcia dla
dobra naszych uczestników, ich rodzin i środowiska lokalnego.
W ramach działań służących ochronie zdrowia gmina Kawęczyn w minionym roku
kierowała do mieszkańców oferty badań profilaktycznych. Ze środków budżetu Województwa
Wielkopolskiego były prowadzone na terenie naszej gminy następujące programy:
1) program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego
odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim – program
kierowany był dla kobiet i mężczyzn od 68 roku życia i polegał na udziale w spotkaniu
edukacyjnym, podczas którego można było uzyskać informacje, jak przygotować się do
badania i jak pobrać próbkę do badania oraz na wykonaniu badania; do programu
przystąpiło 18 osób; pacjenci, których wyniki badań okazały się nieprawidłowe mieli
możliwość wykonania badania kontrolnego;
2) program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego
mężczyzn – adresatem byli mężczyźni powyżej 50 roku życia; udział w programie
polegał na badaniu krwi na określenie poziomu PSA w ramach profilaktyki
nowotworów gruczołu krokowego (prostaty); na badania zgłosiło się 17 mężczyzn;
3) program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin
województwa wielkopolskiego (badanie RTG i spirometria dla kobiet i mężczyzn) –
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program dedykowany był osobom dorosłym w wieku od 18 do 80 lat; RTG klatki
piersiowej wykonano u 26 pacjentów, a na badanie spirometryczne zgłosiły się 32
osoby.
Gmina Kawęczyn umożliwiła także kobietom w wieku 50-69 lat skorzystanie z
bezpłatnych badań mammograficznych, które odbyły się dwukrotnie w ciągu roku na placu
rekreacyjno-sportowym przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie. Wykonawcą badań był Ośrodek
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu. Na
badania łącznie zgłosiło się 27 kobiet, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z
profilaktycznej mammografii opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ponadto prowadzone były działania informacyjne i edukacyjne w środowisku lokalnym
dotyczące profilaktyki zdrowotnej we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem
Sanitarnym w Turku. Mieszkańcy byli również informowani o możliwości skorzystania z
bezpłatnych badań profilaktycznych wykonywanych przez Szpital Kliniczny im. Heliodora
Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w ramach :
1) programu „Daj sobie szansę – program badań profilaktyczny nowotworów głowy i szyi”
kierowanego do osób w wieku od 40 do 65 lat;
2) „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego” (badanie kolonoskopowe).
W grudniu gmina Kawęczyn zgłosiła wszystkie cztery szkoły podstawowe do
ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Szkoły otrzymały materiały szkoleniowe i
na ich podstawie zostały zobowiązane do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych. Zajęcia
prowadzone w ramach programu adresowane są do uczniów klas VII i VIII. Termin realizacji
programu w szkołach został określony na 10.04.2020 r.
Od lipca trwały rozmowy Starosty Tureckiego z przedstawicielami poszczególnych
samorządów z terenu powiatu dotyczące udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn: „Zakup
tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii
komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”.
Gmina Kawęczyn deklarowała pomoc na poziomie 100.000,00 zł. Temat udzielenia pomocy
ma swoją kontynuację w roku 2020.

10. Ochrona Środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi.
1) Opłaty środowiskowe
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Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z
2016 r.poz.672 t. j.) oraz Obwieszczeń Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat
za korzystanie ze środowiska na rok 2018 i 2019 dokonano naliczenia za emisję dla kotłowni
opalanych paliwem stałym (kotłownie w: budynku Urzędu Gminy, Ośrodku Zdrowia w
Tokarach, Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich) w 2018 roku
w wysokości 2 162,30 zł, a w 2019 roku w wysokości 1 805,52 zł. Dla samochodów osobowych
na olej napędowy opłata w 2018 roku wynosiła 47,41 zł, a w 2019 roku 24,87 zł. Razem koszt
opłaty za korzystanie ze środowiska po zaokrągleniu w 2018 roku
wyniosły 2 210,00 zł, a w 2019 roku 1 830,39 zł.
2) Postępowania ustalające środowiskowe uwarunkowania i wycinkę drzew i
krzewów
W 2019 roku przeprowadzono 8 postępowań dotyczących wydania decyzji ustalających
środowiskowe uwarunkowania oraz zostało przeprowadzonych 100 postępowań związanych z
wycinką drzew, a w poprzednim roku 90 postępowań.
3) Gospodarka odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach-gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą
warunki niezbędne do ich utrzymania. Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi
administracyjnej tego systemu.
Tabela nr 12
Stawki obowiązujące za odbiór odpadów komunalnych w gminie Kawęczyn
Rodzaj odpadów

Odpady zbierane w sposób selektywny
Odpady niesegregowane

01.01.2016 r.
30.09.2019 r.

Od 01.10.2019 r.

8,50 zł

13,00 zł

17,00 zł

26,00 zł
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Od 1 października 2018 roku obowiązuje umowa jaka została zawarta z firmą Zakład
Usług Komunalnych EKO GAB Daniel Piąstka & Gabriel Kropidłowski z siedzibą
w Kowalach Pańskich-Kolonii 11a, 62-704 Kawęczyn na odbiór i transport odpadów. Umowa
obowiązuje do 31.12.2020 roku. Zgodnie z nią odebrane odpady w danym dniu transportowane
są bezpośrednio do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Orlim
Stawie, którą dla gminy stanowi Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Tam odpady są odpowiednio przygotowywane do dalszego
ich unieszkodliwiania.
Tabela nr 13
Struktura wydatków za odbiór odpadów komunalnych w gminie Kawęczyn
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

Wydatki na zagospodarowanie odpadów

680 224,05

696 102,98

Łączny odbiór i zagospodarowanie odpadów do 30.09.2018 r.

417 960,00

-

Odbiór odpadów

103 680,00

414 720,00

Zagospodarowanie odpadów

96 207,51

213 135,98

Koszty administracyjne

62 376,54

68 832,00

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych

503 144,35

563 339,05

Dopłata gminy do systemu gospodarki odpadami komunalnymi

177 079,65

133 358,93

68 933,93

74 792,00

Kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela nr 14
Struktura złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych
Wyszczególnienie

Ogółem

% udział

Liczba mieszkańców gminy Kawęczyn – zameldowani na stałe (stan na 31.12.2019
r.)

5.341

X

Liczba złożonych deklaracji (stan na 31.12.2019 r.)

1.361

X

Liczba mieszkańców zgłoszona przez właścicieli nieruchomości, w tym:

4.552

100%

- mieszkańcy segregujący odpady

4.487

98,57%

65

1,43%

- mieszkańcy niesegregujący odpady
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Na podstawie analizy złożonych deklaracji, przez właścicieli nieruchomości,
zauważamy, iż 98,57 % deklaruje segregowanie odpadów. Znikomą grupę stanowią osoby
niesegregujące odpady.

Wykres nr 7
Podział odpadów ze względu na rodzaj w gminie Kawęczyn w 2019 r.

Z przedstawionego wykresu zauważamy, iż w 2019 roku wzrosła ilość oddanych
odpadów w stosunku do 2018 roku. Największy odsetek stanowią odpady zmieszane i
pozostałości z sortowania. Najmniej odebraliśmy odpadów biodegradowalnych.
4) Monitoring składowisk
W 2018 i 2019 roku był prowadzony monitoring składowisk odpadów w fazie
poeksploatacyjnej w miejscowościach Wojciechów i Milejów. W ramach monitoringu zostały
przeprowadzone badania składu wód podziemnych, gazu składowiskowego, ocenę sprawności
systemu odprowadzania gazu składowiskowego oraz wykonaną kontrolę osiadania
powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery.
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż nie stwierdzono niepokojących zmian jakości
monitorowanych mediów środowiskowych, które wskazywałyby, że zmiany te spowodowane
były funkcjonowaniem składowisk. W czasie funkcjonowania składowisk deponowane były na
nich niewielkie ilości odpadów biodegradowalnych, które mogą być przyczyną powstawania
odcieków. W pobliżu składowisk nie występują żadne cieki wodne, w związku

z tym za
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niecelowe uznano wykonywanie badania w zakresie dotyczącym wielkości przepływu wód
powierzchniowych i ich składu. Koszty związane z przeprowadzonymi badaniami w 2018 roku
wyniosły 2 188, 00 zł, a w 2019 roku 3 554,70 zł.
11. Realizacja uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn.
Obecnie na terenie gminy Kawęczyn obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn, które zostało zatwierdzone Uchwałą Nr
XXXV/188/2013 z dnia 10 września 2013 r. oraz Uchwałą Nr XL/274/2018 Rady Gminy
Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”.
Z uwagi na zgłaszane wnioski w zakresie promocji i zagospodarowania terenów
inwestycyjnych w dniu 17 września 2019 r. została podjęta przez Radę Gminy Kawęczyn
Uchwała Nr XII/106/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”. Zmiana
będzie umożliwiała podejmowanie nowych działań inwestycyjnych wyznaczając tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz pozwoli kontynuować działalności z
zakresu wydobywania kopalin. W/w Uchwała jest w trakcie realizacji.
Na obszarze gminy Kawęczyn obowiązuje 10 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Na terenach objętych planami realizowane są inwestycje w zakresie zabudowy
usługowej i mieszkaniowej. Największy procent zasobności w plany zagospodarowania
przestrzennego posiadają następujące obręby: Marianów-Kolonia, Kawęczyn, Kowale Pańskie
- Kolonia.
W 2019 roku zostały podjęte następujące uchwały, które są w trakcie realizacji:
•

Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia – Marianów-Kolonia
Zachód”. Plan będzie przeznaczał teren objęty uchwałą pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.

•

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Marianów-Kolonia - strefa inwestycyjna”. Plan będzie
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zapewniał możliwość rozwoju działalności gospodarczej w zakresie lokalizacji
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej.
Bieżące potrzeby w zakresie zabudowy terenu realizowane są w ramach wydawanych
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
W 2019 r. wydano 40 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w tym: 20 decyzji pod
zabudowę zagrodową (budynki mieszkalne i inne budynki związane z prowadzona
działalnością rolniczą), 4 decyzje- pod zabudowę mieszkaniową, 6 decyzji pod zabudowę
usługową, 2 decyzje – na urządzenia infrastruktury technicznej – fotowoltaika. Ponadto w 2019
r. wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Gmina Kawęczyn w roku 2019 dysponowała terenami inwestycyjnymi o powierzchni
14,16 ha. Są to tereny prywatne, których właścicielami są mieszkańcy gminy Kawęczyn, chętni
zbyć działki pod produkcje. Są to: nieruchomość niezabudowana położona w Głuchowie o pow.
3,89 ha;

nieruchomość niezabudowana położona w Nowym Świecie o pow. 6,1 ha;

nieruchomość niezabudowana położona w Żdzarach opow. 4,17 ha.
W ramach wsparcia dla inwestorów gmina Kawęczyn wprowadziła (Uchwała nr
XLVII/307/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis ) zwolnienie z
podatku od nieruchomości.
12. Najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe.
Tabela nr 15
Wydarzenia kulturalne w 2019 roku

08.02.2019

03.05.2019

17.05.2019

W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie przeprowadzone zostały
eliminacje gminne XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież
Zapobiega Pożarom". Organizatorem eliminacji gminnych OTWP był Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Kawęczynie oraz Komisja d/s Młodzieży, będąca organem doradczym Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. W Turnieju uczestniczyło ogółem 25 zawodników, w tym: 11 w
grupie klas I-VI i 14 w grupie klas VII – VIII oraz III gimnazjum. Podczas eliminacji rozstrzygnięto
Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”.
Uroczystości 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały miejsce w Tokarach i Kowalach
Pańskich. Przy tablicach znajdujących się przy kościołach w Tokarach i Kowalach Pańskich złożono
wiązanki kwiatów a uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych oraz
Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii przygotowali specjalne
programy artystyczne.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych już po raz XVI odbył się Gminny
Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewaj razem z nami”.
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26.05.2019
28.05.2019

01.06.2019

05.06.2019
09.06.2019
13.07.2019
20.07.2019
18.08.2019

W Kawęczynie odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka połączone z 60- leciem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kawęczynie.
W Szkole Podstawowej w Kawęczynie odbył się XIX Finał Konkursu Wiedzy o Gminie Kawęczyn.
W konkursie brało udział 24 uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy Kawęczyn, którzy wcześniej
przeszli eliminacje szkolne.
IV Gminny Dzień Dziecka, odbył się na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Kawęczynie. Specjalną atrakcją był ekstremalny pokaz rowerowy w wykonaniu uczestnika „Mam
Talent” Janusza Pakulskiego .
W Skarżynie odbył się XIX Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej. Wzięli w nim udział uczniowie
ze wszystkich oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Kawęczyn.
W Kawęczynie zorganizowano „Spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej w Kawęczynie”. W jego
ramach odbył się mecz rozgrywany pomiędzy reprezentacjami nieparzystych i parzystych roczników.
W Skarżynie odbył się II Piknik Sołtysów Gminy Kawęczyn.
Po raz drugi odbył się „Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Kawęczyn”. W rajdzie uczestniczyło 40
rowerzystów. Trasa liczyła 30 km.
Dożynki Gminne. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wzięło udział 21 sołectw. W
ramach konkursu kulinarnego, stanowiącego eliminacje do Festiwalu Tradycyjnej Kuchni
Wielkopolskiej wzięło udział 15 Kół Gospodyń Wiejskich. W zmaganiach na najlepszego dojarza
gminy Kawęczyn wystartowało 13 uczestników. W konkursie w przeciąganiu liny brało udział 10
sołectw.

14.09.2019

W Głuchowie obchodzono 80 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. Po 80 latach od okrutnej
hitlerowskiej zbrodni dokonanej w Głuchowie 9 września 1939 roku, na miejscowym cmentarzu stanęła
pamiątkowa tablica. Podobną umieszczono na miejscu tamtych dramatycznych wydarzeń. Podczas
uroczystości odbyła się premiera filmu o tragicznych wydarzeniach mających miejsce w Głuchowie –
nakręcony przez Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu w Kawęczynie.

11.11.2019

Gminne Obchody 101- rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przy tablicach znajdujących
się obok kościołów w Tokarach i Kowalach Pańskich złożono wiązanki kwiatów, a uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych oraz Szkoły Podstawowej im. Strażaków
Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii przygotowali specjalne programy artystyczne.
W Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kawęczynie odbyła się promocja książki „20
lat z kawęczyńskimi bocianami” autorstwa Aliny Bartosik, połączona z podsumowaniem dwóch
projektów realizowanych w Kawęczynie. Pierwszy z nich to „Smakowanie Wielkopolski” a drugi
„Kawęczyn igłą i nutką malowany”.

20.11.2019
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Tabela nr 16
Wydarzenia sportowe w 2019 roku
26.01.2019

W hali sportowej w Dobrej odbył się XIII Gminny Turniej w Halowej Piłce Nożnej OSP.

23.02.2019

IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kawęczyn. Rywalizacja przebiegała w 6
kategoriach wiekowych. Zawody rozpoczęły się od 9:00 i trwały do wieczora do godz. 20:00. Pojedynki
toczono na 6 stołach. Turniej skupił 123 uczestników.
W Kawęczynie odbyły się XVI Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi. Podczas tegorocznej edycji odbył się pokaz kadryla konnego.
Na Stadionie GKS „Orzeł” Kawęczyn w Tokarach odbył się XIV Gminny Turniej Piłki Nożnej.
W
turnieju wzięły udział 4 drużyny.
Na „Orliku” w Kawęczynie odbyła się pierwsza edycja Turbokozaka. W turnieju wzięło udział
17
dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W kategorii OPEN wzięło udział 11 zawodników.

02.06.2019
07.07.2019
12.07.2019

17.07.2019
29.09.2019

XLVII Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze odbyły się w Tokarach na Stadionie GKS „Orzeł
Kawęczyn”. W zawodach startowało siedem jednostek OSP.
Na „Orliku” w Kawęczynie odbył się II Gminny Turniej Sołectw. W rywalizacji wzięło udział siedem
sołectw, startując w 6 konkurencjach. Zwycięzcą zostało sołectwo Będziechów, drugiej miejsce zajęło
sołectwo Tokary, a trzecie sołectwo Kawęczyn.

Sukcesy i osiągnięcia.
•

15.02.2019 r. gmina Kawęczyn została wyróżniona tytułem Irydowy HIT 2018 za
podejmowane działania na rzecz rozwoju gospodarczego.
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•

12.05.2019 r. Stowarzyszenie „Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary
” reprezentowało naszą gminę w III Kulinariach Powiatu Tureckiego zajmując II
miejsce i otrzymując w nagrodę 600,00 zł.

•

22.09.2019 Sołectwo Tokary Pierwsze w ramach III edycji konkursu Aktywna Wieś
Wielkopolska otrzymało wyróżnienie za szczególną aktywnością w działaniach na
rzecz odnowy rozwoju wsi.

•

06.11.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego nagrodził kwotą 6.000,00 zł
Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju, a dokładniej Koło Miłośników
Dziejów i Tradycji Regionu za projekt "Zachowanie dziedzictwa historycznego Gminy
Kawęczyn poprzez wydanie biuletynu informacyjnego o epidemii cholery z XIX wieku
oraz ustawienie pamiątkowej tablicy w Kowalach Pańskich” zrealizowany w 2018 roku.
Wręczenie nagrody nastąpiło 6 listopada w Poznaniu na

uroczystej XX

jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

III.

SPRAWOZDANIE Z DZIALANOŚCI WÓJTA GMINY KAWĘCZYN
Tabela nr 17
Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2019 roku

04.01.2019

05.01.2019
07.01.2019

09.01.2019
14.01.2019

15.01.2019

Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu
Tureckiego w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym OSP. Gospodarzem była Ochotnicza Straż Pożarna
w Milejowie.
Wójt Gminy Kawęczyn brał udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ Turek, w którym uczestniczył Wójt Gminy Kawęczyn.
Podczas posiedzenia została omówiona sytuacja szpitala w Turku, która jest trudna ze względu na
niedofinansowanie w sprzęt.
Wójt Gminy Kawęczyn brał udział w konferencji „Wielkopolska Odnowa Wsi” w Poznaniu, która
podsumowywała rok 2018. Integralną częścią konferencji była wymiana doświadczeń.
Odbyło się spotkanie Wójta Gminy Kawęczyn z Kierownictwem Oddziału Gminnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Koninie. Spotkanie dotyczyło wstępnych uzgodnień zmierzających do
zamówienia destruktu na potrzeby gminy Kawęczyn. Zamówienie na około 4 tys. ton destruktu zostało
złożone w dn. 20. 02.2019 r.
Wójt Gminy Kawęczyn spotkał się ze sołtysami z terenu gminy. Ustalono wówczas harmonogram
zebrań sprawozdawczo-wyborczych na lata 2019-2024 w poszczególnych sołectwach. Pierwsze
zebranie odbyło się w sołectwie Skarżyn w dniu 25 stycznia. Wybory przeprowadzone zostały w 23
sołectwach. Kampania wyborcza zakończyła się w sołectwie Żdżary w dniu 1 marca.
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18.01.2019

19.01.2019
25.01.2019

01.02.2019
02.02.2019

04.02.2019
15.02.2019

19.02.2019

22.02.2019

25.02.2019

27.02.2019

28.02.2019
05.03.2019

18.03.2019

Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli gmin członkowskich Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w celu omówienia wspólnych działań na
najbliższe lata oraz obsadzenia funkcji po wyborach samorządowych.
Wójt Gminy Kawęczyn brał udział w uroczystościach pogrzebowych Ś.P. Pawła Adamowicza
Prezydenta Miasta Gdańska tragicznie zmarłego w dniu 14.01.2019 r.
Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej, podczas którego nastąpiło przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turku do
składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.
Wójt Gminy Kawęczyn brał udział w Spotkaniu Noworocznym w Starostwie Powiatowym w Turku.
Odbył się VI Otwartym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kawęczyn. Turniej miał
charakter charytatywny. Grano i zbierano dla Damiana z sołectwa Stanisława. Podczas turnieju Wójt
Gminy Kawęczyn wręczył medale dla zwycięzców.
Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w konferencji pt. „Szatnia na Medal” w Poznaniu zorganizowanej
przez Urząd Marszałkowski Departament Sportu i Turystyki.
Odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród konkursu Gospodarczo – Samorządowego HIT Regionów.
Tytułem HIT 2018 została wyróżniona gmina Kawęczyn. W 2019 roku doceniono działania, jakie przez
cały 2018 rok gmina Kawęczyn podejmowała na rzecz rozwoju gospodarczego. Wymienić należy:
wprowadzenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorców, pozyskanie 14 ha terenów inwestycyjnych,
stworzenie strony invest in Kawęczyn. Nagrodą był Irydowy HIT. Wójta Gminy Kawęczyn w
uroczystej Gali reprezentowali pracownicy Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Kawęczyn brał udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Powiatowego Koła
Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Turku, gdzie omawiany był m. in. temat zawodów w
powożeniu zaprzęgami konnymi organizowanych przez gminę Kawęczyn.
W tym dniu, także pani Edyta Balcerzak Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy Kawęczyn
uczestniczyła w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgodnie z
jednogłośnie podjętą decyzją przez członków zgromadzenia – przedstawicieli 22 miast i gmin
przewodniczącym Zarządu Związku został dr Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza.
Wójt Gminy Kawęczyn brał udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Wiejskiego Gmin Powiatu
Tureckiego. W tym dniu Wójt Gminy Kawęczyn, uczestniczył także w XIII Powiatowym Turnieju
Halowej Piłki Nożnej OSP o Puchar Prezesa ZOP ZOSP RP, zorganizowany w Tuliszkowie. Podczas
turnieju gminę Kawęczyn reprezentowała jednostka OSP Kawęczyn, która wcześniej wygrała
eliminacje gminne.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyła się narada podsumowująca
działalność w 2018 r. w której uczestniczył Wójt Gminy Kawęczyn. Podczas narady przedstawione
zostały Informacje Komendanta Powiatowego o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2018.
Wójt Gminy Kawęczyn podpisał akt notarialny Rep. A nr 865/2019 na nabycie niezabudowanej działki
o nr 78/1, i 148/1 o łącznym obszarze 0,4056 ha położonej w miejscowości Tokary Pierwsze za cenę
w kwocie 10.995,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie w przyszłości nieruchomości sąsiedniej o
nr 82 ( obręb Tokary I ), z którą łącznie stanowić będą jedną nieruchomość - drogę publiczną - drogę
wojewódzką nr 471), co pozwoli to na dokonanie przebudowy skrzyżowania zgodnie z opracowaną
koncepcją.
Wójt Gminy Kawęczyn brał udział w Subregionalnym Zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów
Miast i Starostów, który został zorganizowany w Ślesinie.
Odbyła się konferencja nt. „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” w Kaczkach Średnich w której
uczestniczył Wójt Gminy Kawęczyn. Podczas konferencji przekazano rolnikom szereg praktycznych
informacji dot. działalności rolniczej.
Wójt Gminy Kawęczyn spotkał się z Zarządem Gminnego Koła Sołtysów. Głównym tematem była
organizacja VIII Zjazdu Gminnego Koła WSS w Kawęczynie, podczas którego ustalono program
zjazdu. Spotkanie było kontynuowane w dniu 26 marca, gdzie omówione zostały szczegóły dotyczące
organizacji zjazdu.
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02.03.2019

25.03.2019

26.03.2019

27.03.2019

29.03.2019

03.04.2019

05.04.2019

12.04.2019

Wójt Gminy Kawęczyn wziął udział w posiedzeniu Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju, które odbyło
się w Urzędzie Gminy w Malanowie. Podczas spotkania omówiono działalność Stowarzyszenia od
ostatniego posiedzenia Zarządu, przedstawiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok.
Omówiono raport poszczególnych komisji ewaluacji i monitoringu oraz Prezydium. Ponadto
przedstawiono propozycje w sprawie zmian w statucie oraz wysokości składek członkowskich
Wójt Gminy Kawęczyn podpisał umowę z wyłonioną w trakcie przetargu nieograniczonego firmą
Trans – Spili sp. z o. o. z siedzibą ul. Graniczna 18a, 62-563 Licheń Stary na wykonanie zadania pn.
„Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn” składającego się z dwóch części,
w tym:
część I: Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia o dł. 0,400 km,
część II: Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Tokary o dł. 0,700 km.
Wójt
Gminy
Kawęczyn
podpisał,
umowę
ze
Stowarzyszeniem
Rodziców
i Przyjaciół Szkoły w Tokarach na realizację zadania pn.: "Pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej. obywatelskiej i kulturowej poprzez doposażenie drużyny harcerskiej
działającej w Tokarach Pierwszych". Wyżej wymieniona oferta została złożona w dniu 7.03.2019 r.
w trybie zgodnym z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tzn. trybie uproszczonym) i otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł.
Wójt Gminy Kawęczyn podpisał umowę o powierzenie grantu nr 088/OKIV/2019 w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „ Ja w internecie ”. Program szkoleniowy w zakresie
rozwoju kompetencji cyfrowych między gminą Kawęczyn a Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w
Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Wartość umowy na 92 400 zł brutto.
Wójt Gminy Kawęczyn podpisał akt notarialny Rep. A nr 1353/2019 dokonujący zamiany działki nr
134/1 o powierzchni 24 m2 położonej w miejscowości Kawęczyn na działkę 137/1 o powierzchni 24
m2 bez spłat i dopłat, gdyż wartości rynkowe zamienianych praw są równe i wynoszą po 600,00 zł.
Działka o nr 134/1 została zamieniona na działkę 137/1, zaś działka 137/1 z przeznaczeniem na
uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr 162(obręb Kawęczyn), z którą łącznie stanowić
będzie jedną nieruchomość – drogę publiczną (gminną).
Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Powiatowego Związku Spółek
Wodnych w Turku, podczas którego zostało przedstawione sprawozdanie rzeczowo-finansowe za
ubiegły rok.
W Koninie Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn reprezentowała Wójta Gminy Kawęczyn
i podpisała porozumienie na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski
Wschodniej. Strony zadeklarowały współpracę na rzecz sprawiedliwej transformacji oraz
współdziałanie podczas pozyskiwania środków, które mają być przeznaczone na rozwój regionu.
Podpisane porozumienie popiera lokalny biznes, instytucje okołobiznesowe, a także ważnego
partnera, jakim jest ZE PAK. Zostanie ono przedstawione podczas spotkania z Komisją Europejską.
Stanowić ma element negocjacyjny pokazujący jedność i gotowość regionu do przeprowadzenia
sprawiedliwej transformacji gospodarczo-społecznej. Koordynatorem tego przedsięwzięcia będzie
Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.
Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w VIII Zjeździe Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Sołtysów w Kawęczynie, który odbył się w strażnicy OSP w Żdżarach. Podczas zjazdu odbyło się
szkolenie dotyczące planowania i realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które
przeprowadziła Joanna Iwanicka – Redaktor Naczelna „Gazety Sołeckiej”. Przewodniczący Gminnego
Koła Sołtysów przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za minioną kadencję. Przekazane zostały
podziękowania za współpracę dotychczasowym sołtysom oraz gratulacje nowo wybranym sołtysom i
członkom Rad Sołeckich. Głos zabrał m.in. Ireneusz Niewiarowski – Prezes Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów oraz Józef Gebler – pierwszy Prezes Gminnego Koła Sołtysów w
Kawęczynie. Wybrano władze Gminnego Koła na nową kadencję 2019-2024.
Wójt Gminy Kawęczyn dokonał odbioru robót budowlanych dla II etapu pn. „Budowa przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”. W drugim etapie zostało
wybudowanych 60 sztuk przydomowych oczyszczalni. Wykonawcą zadania była firma pana Tomasza
Białasa P.P.HU. ECO – PLAST mającej swoją siedzibę przy ul. Zachodnia 34, 63-300 Pleszew, która
została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
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15.04.2019

24.04.2019

12.05.2019

14-15.05.19

23.05.2019

28.05.2019

31.05.2019

18.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

04.07.2019

07.07.2019
16.07.2019

Wójt Gminy Kawęczyn spotkał się z Zarządem Gminnego Koła Sołtysów. Głównym tematem
spotkania było omówienie planów Koła na 2019 rok. Została zaplanowana narada sołtysów i ustalony
jej program.
W tym dniu również w Urzędzie Gminy w Malanowie Wójt Gminy Kawęczyn podpisał umowę na
wsparcie zadania z zakresu budowy dróg.
W miejscowości Kowale Księże – gmina Turek odbył się Zjazd Delegatów Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów, w którym brał udział Wójt Gminy Kawęczyn. Podczas zjazdu członkowie
wybrali nowe władze: prezesa zarządu, członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów do rady
krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Wójt Gminy Kawęczyn wziął udział w Jubileuszowej X Wystawie Rolniczo – Ogrodniczej i III
Kulinariach Powiatu Tureckiego. Gminę Kawęczyn reprezentowało sołectwo Tokary Pierwsze, które
zajęło II miejsce.
Wójt Gminy Kawęczyn brał udział w dwudniowym szkoleniu dot. przedsięwzięć obronnych
zorganizowanym w Żerkowie. Podczas szkolenia przedstawiono m.in. sposób oraz stan realizacji zadań
z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w województwie
wielkopolskim oraz przedstawiono kierunki rozwoju. Ponadto uczestników zapoznano z najnowszymi
koncepcjami i rozwiązaniami prawnymi na poziomie krajowym w zakresie spraw obronnych.
Przedstawione zostały również propozycje organizacji działań w sytuacjach wystąpienia zdarzeń
nadzwyczajnych.
Odbyła się narada robocza – realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w Starostwie w
Turku, podczas której Wójta Gminy Kawęczyn reprezentowała Teresa Kęska – Kierownik USC.
Poruszono wówczas kwestię procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
terrorystycznych oraz przygotowania Gmin Powiatu Tureckiego do usuwania anomalii pogodowych.
Wójt Gminy Kawęczyn wziął udział w ogólnopolskiej Konferencji „Sportowa Gmina – jak finansować
lokalny sport”. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym ze wzmacnianiem,
upowszechnianiem oraz finansowaniem sportu w każdej gminie. Konferencja odbyła się w Centrum
Olimpijskim w Warszawie.
Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w uroczystej sesji połączonych rad Miast i Gmin Powiatu
Tureckiego z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów, po zakończeniu której odbył się Koncert Wolności
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS „W 80 minut dookoła świata”.
Odbyło się posiedzenie Zarządu T.U.R. w Turku, w którym uczestniczył Wójt Gminy Kawęczyn.
Podczas posiedzenia została omówiona działalność stowarzyszenia. Podjęto decyzję w sprawie
organizacji tegorocznego kiermaszu wystawy rękodzieła oraz uroczystego otwarcia inkubatora
kuchennego.
Wójt Gminy Kawęczyn podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie zastosowania
technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Realizacja zadania publicznego
polegała na zakupie pomocy dydaktycznych dla szkół: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Kawęczynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, Szkoła
Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii, Szkoła Podstawowa im. płk. pil.
St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie w zakresie określonym we wnioskach dyrektorów szkół. Na realizację
zadania przekazana została kwota w wysokości 56.000,00 zł.
Wójt Gminy Kawęczyn wraz z komisją odbiorową odebrał roboty budowlane dot. Przebudowy linii
elektroenergetycznej średniego napięcia w Marianowie. Koszt przebudowy wyniósł 34.194,00 zł.
Gmina Kawęczyn została zobligowana do przebudowy linii, ponieważ kolidowała z przyszłą budową
drogi w Marianowie. Przebudowę linii wykonała firma Jana Napierały ze Słodkowa.
Wójt Gminy Kawęczyn dokonał odbioru budowy zjazdu z drogi krajowej w Marianowie-Kolonii oraz
remontu przepustu w Będziechowie. Wartość robót dla zjazdu wyniosła 45.856,37 zł, natomiast dla
przepustu 6.061,86 zł. Wykonawcą była firma BEDRÓG Sebastian Piętka z Koźminka.
Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w XXVII Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich
do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej.
Wójt Gminy Kawęczyn podpisał akt notarialny Rep. A nr 5660/2019 dotyczący sprzedaży działki
oznaczonej numerem geodezyjnym 135/1 położonej w miejscowości Kawęczyn o powierzchni 0,0036
ha za cenę 1.013 ,00 zł. netto w trybie bezprzetargowym na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna z
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z przeznaczeniem pod projektowaną stację

Wójt Gminy Kawęczyn podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w
Poznaniu w sprawie usprawnienia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Wójt Gminy Kawęczyn wraz z Edytą Balcerzak – Skarbnikiem Gminy podpisał umowę na budowę
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kawęczynie. Budowa dofinansowana
została w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”
poddziałanie 4.2.1. „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie
istniejących: w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 547.142,00 zł z czego dofinansowanie to 368.586,25 zł.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 31 grudnia 2020 r.
Wójt Gminy Kawęczyn wraz z komisją odebrał zakończoną inwestycję przebudowy drogi gminnej w
Młodzianowie o dł. 0,495 km. Zrealizowała ją firma BEDRÓG Roboty Drogowo – Budowlane
Sebastiana Piętka z Koźminka. Koszt inwestycji wyniósł 194.254,52 zł brutto.
Wójt Gminy Kawęczyn przed Notariuszem Aleksandrą Gawrońską podpisał akt notarialny w związku
z nabyciem przez gminę Kawęczyn nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 158/3
położonej w miejscowości Milejów, o powierzchni 51 metrów kwadratowych, za kwotę 510,00 zł.
W/w nieruchomość została nabyta z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa tj. poszerzenie
wjazdu, zjazdu z nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 159, z którą łącznie stanowić
będzie jedną nieruchomość –drogę wewnętrzną.
Wójt Gminy Kawęczyn reprezentował społeczność gminy wraz z delegacją sołectwa Żdżary z wieńcem
dożynkowym podczas Powiatowo – Gminno-Parafialnych Dożynek w Dobrej.
Wójt Gminy Kawęczyn wraz z komisją odbiorową dokonał odbioru nakładki - w Głuchowie na odcinku
400 m i drugiej części w Kowalach Pańskich – Kolonii o długości 300 m. Inwestycję zrealizowała firma
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych SA Koło. Koszt dla nakładki w Głuchowie wyniósł
86.253,75 zł brutto, natomiast dla Kowali Pańskich - Kolonii 80.331,30 zł brutto.
W gminie Kawęczyn w miejscowości Głuchów odbyły się obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Wziął w nich udział Wójt Gminy Kawęczyn. Uroczystość w szczególny sposób została
poświęcona ofiarom zbrodni hitlerowskiej dokonanej 9 września 1939 r. na mieszkańcach Głuchowa i
Wilczkowa. Na cmentarzu w Głuchowie została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci
pomordowanych. Na posesji państwa Gidelskich ustawiono tablicę informacyjną. W strażnicy OSP
miała miejsce premiera reportażu o tejże zbrodni. Współorganizatorami byli Miłośnicy Dziejów i
Tradycji Regionu, działający przy Stowarzyszeniu Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju.
Wójt Gminy Kawęczyn wziął udział w XI Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w
Kaczkach Średnich. O miano najlepszych w powiecie tureckim rywalizowało 28 drużyn: 18 męskich i
10 kobiecych. W kategorii A: Pierwsze miejsce zdobyła drużyna OSP Głuchów; piąte miejsce zdobyła
drużyna OSP Będziechów, z kolei OSP Kowale Pańskie -zajęła ósme miejsce. W kategorii C:
kobiecych drużyn pożarniczych – na pierwszym miejscu uplasowała się KDP Kalinowa, natomiast na
drugim KDP Głuchów.
Wójt Gminy Kawęczyn oficjalnie otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie
zakupu nowego wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. Gmina Kawęczyn przekazała z
własnego budżetu 350.000,00 zł.
Wójt Gminy Kawęczyn brał udział w II Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym zorganizowanym w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Tematyka spotkania stanowiła odzwierciedlenie
realnych potrzeb zgłaszanych przez wielkopolski biznes. Poruszono tematy działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw, edukacji dla gospodarki przyszłości, gospodarce 4.0, procesom
migracyjnym i ich wpływowi na rynek pracy, sukcesji oraz transformacji regionu konińskiego.
Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kawęczyn, w którym udział wziął Wójt Gminy
Kawęczy, a także panowie: Dariusz Kałużny – Starosta Turecki, Władysław Karski – Wicestarosta
Turecki oraz Krzysztof Sobczak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Turku. Rozmowa dotyczyła ewentualnego dofinansowania przez gminę Kawęczyn zakupu
tomografu komputerowego dla szpitala oraz bieżącej sytuacji finansowej tej placówki.
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Wójt Gminy Kawęczyn wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. Wspólna budowa schroniska dla zwierząt na terenie gminy
Krzymów. Obecnie gmina Kawęczyn korzysta z usług w tym zakresie z PGKiM w Turku.
Wójt Gminy Kawęczyn podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Sołectwo Skarżyn tu każdy znajdzie miejsce dla siebie”
w ramach IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. W projekcie kupionych
zostało 75 krzeseł przeznaczonych na doposażenie świetlicy wiejskiej.
W Urzędzie Gminy nastąpiło przekazanie podpisanych umów w ramach ogólnopolskiego programu
5000+ „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r.” W przekazywaniu
umów uczestniczył Wójt Gminy Kawęczyn. Do strażaków z 9 jednostek z terenu gminy Kawęczyn
trafiły środki w wysokości 5.000,00 zł.
Wójt Gminy Kawęczyn podpisał umowę z wyłonioną w trakcie przetargu nieograniczonego firmą
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą ul. Toruńska 200, 62-600 Koło na
wykonanie zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żdżary o dł. 0,811 km”.
Wartość zamówienia wynosi 209.721,89 zł (ok. 22.000,00 zł mniej niż przewidywała wartość
kosztorysowa), natomiast termin realizacji inwestycji mija 15 listopada br. Gwarancja jakości
wykonanych robót obejmować będzie 5 lat.
Złożono wniosek w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na
operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa, na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”- III etap. W ramach planowanej
inwestycji przewiduje się budowę 45 przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj –
wybuduj w miejscowościach: Będziechów, Głuchów, Kowale Pańskie-Kolonia, Marianów, Milejów,
Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Marcinów, Okręglica.
Wójt Gminy Kawęczyn wraz z komisją odbiorową odebrał roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania
nastąpiła przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na asfaltową, powstały także chodniki wzdłuż
wspomnianej drogi. Wykonawcą inwestycji była firma BEDRÓG Roboty Drogowo-Budowlane
Sebastian Piętka z Koźminka. Firma BEDRÓG została wyłoniona w procedurze przetargowej do
wykonania zadania za kwotę 565.595,57 zł brutto. Całą inwestycję zrealizowano z budżetu gminy.
Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w XX Gali Konkursu pn. „Działania proekologiczne i
prokulturowe w ramach strategii rozwoju woj. wielkopolskiego” zorganizowanej przez Departament
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do konkursu
przystąpić mogły gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i
podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań
proekologicznych i prokulturowych. Podczas gali nagrodzono kwotą 6.000,00 zł Stowarzyszenie
Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju, a dokładniej Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu za
projekt "Zachowanie dziedzictwa historycznego Gminy Kawęczyn poprzez wydanie biuletynu
informacyjnego o epidemii cholery z XIX wieku oraz ustawienie pamiątkowej tablicy w Kowalach
Pańskich” zrealizowany w 2018 roku.
Odbyły się uroczystości w Tokarach i Kowalach Pańskich z okazji 101 rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Wójt Gminy Kawęczyn był członkiem delegacji Urzędu Gminy podczas składania
kwiatów pod obeliskiem poświęconym bohaterom walczącym o niepodległość Polski w Tokarach
Pierwszych.
Wójt Gminy Kawęczyn złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu
priorytetowego „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wnioskowana kwota
dofinansowania – 82 000,00 zł.
Wójt Gminy Kawęczyn wraz z komisją odbiorową dokonał ostatecznego odbioru inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów”. W wyniku realizacji przedmiotowego
zadania nastąpiła przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na asfaltową na odcinku 0,995 km.
Inwestycję zrealizowała firma Trans – Spili Sp. z o. o.
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się X Forum
Atrakcyjności Inwestycyjnej, w której uczestniczył Wójt Gminy Kawęczyn. Forum było poświęcone
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IV.

zagadnieniu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w kontekście rozwoju gospodarczego i
wzrostu potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego.
Wójt Gminy Kawęczyn wraz z komisją odbiorową dokonał odbioru drogi w miejscowości Żdżary.
Inwestycję polegającą na remoncie odcinka drogi wewnętrznej o dł. 0,811 km wykonała firma
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., która została wyłoniona w procedurze
przetargowej do wykonania zadania.
Odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, podczas
którego miało miejsce m. in. podwyższenie kapitału Spółki, zmiana Umowy Spółki, podsumowanie
grupowego zakupu energii elektrycznej w nowym modelu „elastycznego zakupu” oraz przedstawiono
założenia modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas zgromadzenia gmina Kawęczyn objęła 81 udziałów w
Spółce w zamian za wniesiony wkład pieniężny (w ramach którego Spółka realizuje wymianę lamp
sodowych na lampy typu LED na terenie naszej gminy).
Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w Posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, które związane było z przyjęciem budżetu na rok 2020 (opiewa
on na kwotę około 100.000,00 zł).
Odbyła się konferencja „Zielona gmina – OZE szansą dla terenów wiejskich” w Warszawie
zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej, w której udział wziął Wójt Gminy Kawęczyn. Podczas konferencji
pokazano szanse i korzyści płynące z rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) dla regionalnej
gospodarki i lokalnych społeczności. Przedstawiono także możliwości rozwoju zielonej energetyki
m.in. wiatrowej i słonecznej, w tym realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków publicznych z
programów rządowych.
Wójt Gminy Kawęczyn uczestniczył w spotkaniu informacyjnym nt. wystąpienia afrykańskiego
pomoru świń (ASF) u dzików. Spotkanie zorganizował pan Jan Radzimski - Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Turku.
Wójt Gminy Kawęczyn podpisał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg
nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Kawęczynie w systemie zaprojektuj i wybuduj”, które współfinansowane jest ze środków EFRR w
ramach osi priorytetowej 4. Środowisko, działania 4.2. Gospodarka odpadami, Poddziałania 4.2.1.
Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących, w ramach
WRPO na lata 2014-2020 wpłynęły 4 oferty. Wybrana oferta na wartość 483 tys. zł została złożona
przez firmę Kan-Bud Arkadiusza Wawrzyniaka z Tuliszkowa. Wymagana przez Zamawiającego, czyli
Urząd Gminy gwarancja to 60 miesięcy. Pozostaje jeszcze do realizacji druga część tego zadania, czyli
wyposażenie wyszacowane na wartość 120 tys. zł. Wartość budowy PSZOK kształtuje się na poziomie
580 – 590 tys. zł. Prawie 390 tys. zł pochodzi z dofinansowania zewnętrznego. Ok. 180 – 190 tys. zł to
wartość, którą należy zabezpieczyć w budżecie.
Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku, w której udział wziął Wójt Gminy
Kawęczyn. W tym dniu uczestniczył on w spotkaniu opłatkowym Lokalnej Grupy Działania
Turkowskiej Unii Rozwoju. Ponadto w tym dniu pani Edyta Balcerzak Skarbnik Gminy Kawęczyn
reprezentowała Wójta Gminy Kawęczyn podczas IV Posiedzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Przedmiotem obrad były m.in. uchwalenie WPF Związku na lata
2020-2023 oraz uchwalenie planu finansowego Związku na rok 2020.

REALIZACJA POLITYK, STRATEGII I PROGRAMÓW.
W okresie sprawozdawczym w gminie Kawęczyn realizowane były następujące

polityki, strategie i programy:
1. Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023.
Uchwałą nr XLVII/306/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16 października 2018 roku
przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023. Dokument powstał z
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inicjatywy władz samorządowych dostrzegających potrzebę rozwoju gminy we wszystkich
strefach życia jej mieszkańców. Strategia określa kierunki, którymi powinna podążać gmina,
aby zapewnić zrównoważony rozwój oraz poprawę warunków życia. Dokument strategiczny
opiera się na pięciu celach strategicznych, stanowiących jej główne filary, tj.:
•

Rozwój gospodarczy gminy Kawęczyn.

•

Rozwój infrastruktury technicznej.

•

Ochrona środowiska.

•

Opieka społeczna i zdrowotna.

•

Oświata, kultura, sport.

W dniu 5 lutego 2020 roku Rada Gminy Kawęczyn podjęła uchwałę nr XVI/135/2020
w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 20182023 za rok 2019, w którym zostały zaprezentowane zadania zrealizowane w poszczególnych
celach.
Zgodnie z przyjętymi założeniami w Strategii realizowano m.in. następujące
przedsięwzięcia:
•

Budowano i modernizowano sieci drogowe.

•

Modernizowano oświetlenie uliczne.

•

Remontowano świetlice wiejskie.

•

Realizowano fundusz sołecki.

•

Zapewniono zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych.

•

Wspierano działania realizowane przez organizacje pozarządowe w formie
dotacji na wsparcie realizacji zadań w ramach pożytku publicznego.

2. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kawęczyn na
lata 2014-2020.
W 2019 r. gmina Kawęczyn realizowała Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020. Jej misją jest stworzenie mieszkańcom
możliwości rozwoju oraz skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia
społecznego. Dla jej realizacji wyznaczono następujące cele strategiczne:
•

przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu oraz zapobieganie ich skutkom,

•

wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
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•

utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz
umożliwienie im udziału w życiu społecznym,

•

zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie rodzin
i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie,

•

podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie,

•

rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.
Strategia była realizowana przez: Wójta, Radę Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne
jednostki organizacyjne gminy.
3. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii na rok 2019.
W 2019 roku działania z zakresu zapobiegania uzależnieniom były realizowane

w

ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w gminie Kawęczyn przyjętego uchwałą nr II/10/2018 Rady
Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2018 roku. W dalszym ciągu funkcjonował Punkt
Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin działający w budynku po byłym
ośrodku zdrowia w Kowalach Pańskich-Kolonii. Został dofinansowany wyjazd grupy wsparcia
na trzeźwościowy Zlot Radości w Sarbinowie oraz organizacja spotkania wigilijnego dla osób
z problemem alkoholowym. Środki z programu były wykorzystywane na pokrycie kosztów
procedury postępowania sądowego w leczeniu osób uzależnionych. W szkołach
przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu uzależnień, głównie narkomanii dla dzieci i
młodzieży, ale też oddzielne spotkania dla rodziców. Prowadzili specjaliści

Polskiego

Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Oddziału Terenowego w Turku. Ponadto odbyło się
szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie gminy
Kawęczyn. Środki w ramach programu przeznaczano też na organizację konkursów w
szkołach, tj. Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewaj razem z nami” oraz konkursu „Mamo,
Tato – Nie pij! Nie pal!”. Wspomagano działalność gromady zuchowej i drużyny harcerskiej
funkcjonujących przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych oraz
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Część środków została wydatkowana na organizację
Gminnego Dnia Dziecka. Łącznie na realizację działań z zakresu zapobiegania i
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przeciwdziałania uzależnieniom wykorzystano kwotę 46 888,08 zł, przy planie 50 000,00 zł i
realnych wpływach w kwocie 65 213,67 zł.
4. Program przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
Uchwałą nr XXX/210/2017 Rady Gminy w Kawęczynie z 30.06.2017 r. wprowadzono
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
rodzinie. Działania określone w Programie w roku 2019 były realizowane przez Gminny Zespół
Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Jest to
procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem
alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań
interwencyjnych.
W okresie od grudnia 2018 r. do listopada 2019 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego
wpłynęło 15 „Niebieskich Kart”, założonych przez policję w środowiskach, w których
występuje przemoc. Zespół pracował łącznie z 19 rodzinami, gdyż 4 „Niebieskie Karty” były
realizowane z 2018 r. Po wnikliwym rozpatrzeniu środowisk, pracownik socjalny w ramach
swoich kompetencji informował rodziny o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej,
prawnej oraz w formie poradnictwa medycznego. Rodzinom udzielano informacji i kierowano
osoby do instytucji pomocowych takich jak: Warsztaty Terapii Odwykowej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych w Kowalach Pańskich – 15 osób; Ośrodek Terapii
Odwykowej w Turku „PRYZMAT”-10 osób; Oddział Leczenia Zespołów Abstynenckich w
Sokołówce - 9 osób; do szpitala w Warcie – Oddział Leczenia Zespołów Abstynenckich - 6
osób; 7 osób skorzystało z tzw. „wszywki” przeciwalkoholowej.
Do Sądu Rejonowego w Turku zgłoszone były 3 środowiska z prośbą o wgląd w
rodzinę, gdyż Zespół Interdyscyplinarny nie posiada kompetencji w niektórych poczynaniach.
Do Prokuratury Rejonowej w Turku zgłoszono 3 rodziny. Ponadto wszystkie rodziny korzystały
z pracy socjalnej – cykliczne wizyty w środowisku min. 1 raz w miesiącu pracownika
socjalnego i policji. W przypadku wizyt policji: sprawdzano stan bezpieczeństwa osób
dotkniętych przemocą w rodzinie, poinformowanie tej osoby i uświadomienie jej, że znęcanie
psychiczne i fizyczne jest przestępstwem i przedstawienie aspektów odpowiedzialności karnej,
poinformowanie o możliwości przeprowadzenia badania lekarskiego o możliwości wystąpienia
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do Prokuratury Rejonowej w Turku z wnioskiem o przymusowe leczenie odwykowe dla
sprawcy lub odpowiedzialność karną za znęcanie się psychiczne czy fizyczne nad innymi
osobami. Dla każdej rodziny odbyły się średnio po 2 grupy robocze, na które był zaproszony
„sprawca” przemocy i oddzielnie osoba poszkodowana. W 2019 r. roku odbyło się 30 spotkań
grup roboczych.
W wyniku pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i innych okoliczności sprzyjających, w
niektórych rodzinach sytuacja uległa poprawie , nastąpiło ustanie przemocy w rodzinie i
podjęto decyzję o zakończeniu procedury „Niebieskiej Karty. Decyzje takie podejmowano na
spotkaniu grup roboczych lub na spotkaniu całego Zespołu. W roku 2019 zakończono
protokołem 4 „Niebieskie Karty”.
W

roku

2019

odbyły

się

4

spotkania

wszystkich

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego tj. kuratora zawodowego, przedstawicieli policji, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji Alkoholowej, pracowników socjalnych, przedstawicieli
szkół. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie gminy
Kawęczyn, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy. Członkowie Zespołu diagnozowali sytuacje w poszczególnych
rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego
wsparcia

rodzinie.

Omawiane

były

również

możliwości

dotyczące

profilaktyki,

rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób
pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.
5. Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017 – 2023.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Program Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2023 wyznacza obszar
rewitalizacji dla następujące miejscowości: Chocim, Głuchów, Kawęczyn, Młodzianów,
Tokary Pierwsze.
W roku 2019 w ramach realizacji rewitalizacji na wyżej wymienionych terenach
przeprowadzano działania mające na celu poprawę integracji mieszkańców, integracji
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międzypokoleniowej

z

osobami

niepełnosprawnymi,

zwiększenia

bezpieczeństwa

mieszkańców, walki z wykluczeniem cyfrowym oraz wsparciem dla młodych rodziców.
Szczegółowo wszystkie powyższe działania są wykazane i opisane w raporcie w
rozdziałach dotyczących: działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, działań
inwestycyjnych,

projektów

finansowanych

ze

źródeł

zewnętrznych.

Do

działań

rewitalizacyjnych zaliczamy m.in: budowę Żłobka w Kawęczynie, budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Kawęczynie, remonty i przebudowa dróg.
W ramach pobudzania oddolnych działań rewitalizacyjnych pracownicy Urzędu Gminy
zorganizowali 3 kwietnia 2019 r. spotkanie informacyjne w ramach Konkursu Mikrodotacji
Wielkopolska Wiara 2019. Dofinansowanie w wysokości 5.000,00 tys. zł w ramach konkursu
otrzymały następuje projekty:
•

Aby zdrowo w Marianowie się żyło Koło Gospodyń Wiejskich "Marianki" z
Marianowa,

•

Wesoło,

kolorowo,

bezpiecznie

w

Młodzianowie

projekt

Stowarzyszenia

„Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju”,
•

Rozeznajmy się w historii, czyli jak za pomocą edukacyjno-przyrodniczej wędrówce
można poznać Marianowską Wieś i zintegrować mieszkańców Koło Gospodyń
Wiejskich w Marianowie-Kolonii,

•

Wspólna praca mieszkańcom Głuchowa się opłaca Stowarzyszenie Koło Gospodyń
wiejskich w Głuchowie.
Dwa spośród powyższych projektów realizowany był na terenach rewitalizacyjnych tj.

Głuchowie i Młodzianowie.
W ramach walki z wykluczeniem cyfrowym realizowano projekty: „Ja w internecie”
oraz „Cyfrowa Wielkopolska”. Projekty realizowane były na obszarze całej gminy Kawęczyn
ale największa liczba uczestników to mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
6. Program opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022.
Uchwałą nr VII/56/2019 Rady Gminy w Kawęczynie z 29 marca 2019 roku przyjęto
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019 – 2022. W ramach
realizacji Programu objęto:
•

11 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków gminy Kawęczyn,

•

42 zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Kawęczyn,
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•

71 obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (w tym 10 obiektów wpisanych do
rejestru zabytków),

•

262 stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków (w tym 1
stanowisko wpisane do rejestru zabytków).
Gmina Kawęczyn jest właścicielem 5 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji

zabytków. W 2019 roku nie prowadziła prac zabezpieczających przed zniszczeniem lub
kradzieżą. Właściciele pozostałych obiektów zabytkowych sami odpowiadają za ich stan.
W 2019 r. zaplanowano wydatkować na realizację w zakresie opieki nad zabytkami
16000,00 zł z czego wykorzystano 4 400,00 zł.
W 2019 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych wykonały prace
porządkowe na cmentarzu parafialnym w Milejowie, zajęły się zapomnianymi i opuszczonymi
grobami. Na cmentarzu parafialnym w Głuchowie jest 5 grobów, w których pochowane są
ofiary bestialskiego mordu osób wymagających renowacji. Groby są bardzo zniszczone.
Zaistniała potrzeba całkowitej wymiany płyty nagrobkowej oraz tablicy nagrobnej. Na grobie
Józefa Chojnackiego brak jest tabliczki pamiątkowej. W 2019 r. wokół nich grobów zrobiono
porządek, oczyszczono je z mchu i krzaków oraz ustawiono pamiątkową tablicę informacyjną
z imionami i nazwiskami ofiar. Gmina Kawęczyn złożyła wniosek o przyznanie dotacji na prace
remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych.
Dotacja, jaka została nam przyznana na ten cel to 10000,00 zł i zostanie wykorzystana w 2020
r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn nr 99/2019 z dnia 31.12.2019 r. założono
Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Kawęczyn, którą prowadzi się w formie zbioru kart
adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy Kawęczyn oraz zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych archeologicznych.
7. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kawęczyn.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kawęczyn został przyjęty uchwałą nr
X/64/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 września 2015 roku.
W dniu 25 lipca 2019 roku Wójt Gminy Kawęczyn podpisał porozumienie z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie realizacji Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Porozumienie ma na celu usprawnienie jego realizacji oraz
dotarcie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców.
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Od sierpnia 2019 roku do końca roku z terenu gminy Kawęczyn wpłynęło 15 wniosków
z czego 13, po wstępnej ocenie zostało przekazanych do dalszej oceny do WFOŚiGW w
Poznaniu. Pozostałe zostały wycofane przez beneficjentów na etapie ich weryfikacji.
Reasumując wpłynęło 7 wniosków na kotły na paliwo stałe (1 na biomasę), 3 na kotły gazowe,
3 na pompy ciepła z czego 1 na pompę wraz z rekuperacją.
8. Plan wykorzystania Zasobu Gminy Kawęczyn i Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kawęczyn na lata 20162020.
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest
zadaniem własnym gminy, nałożonym przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów,

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Ustawa nakłada na gminy

obowiązek uchwalenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na co najmniej pięć kolejnych lat. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Nr XII/85/2015
Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10.11.2015 r. przyjęto Wieloletni Program Gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn na lata 2016 – 2020.
W 2019 roku łączna liczba lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób
gminy Kawęczyn wynosiła 11 lokali o łącznej powierzchni 441,21 m² , w tym:
1) 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 136,09 m²:
•

mieszkanie w budynku Ośrodku Zdrowia w Tokarach Pierwszych (parter),

•

mieszkanie w budynku po Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich – Kolonii,

2) 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 305,12 m² :
•

6 mieszkań w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Młodzianowie,

•

1 mieszkanie w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Będziechowie.

•

2 mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych
Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w gminie Kawęczyn

są przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz dofinansowanie z budżetu
gminy. Dochody w 2019 r. z tytułu czynszu za najem mieszkań komunalnych i socjalnych
wyniosły 14 565,27 zł. Zadłużenie z tytułu najmu na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 1 823,3 zł
(3 lokatorów). W roku 2019 przeprowadzono remont mieszkań socjalnych w budynku po byłej
Szkole Podstawowej w Młodzianowie na kwotę 4 800,00 zł (gładź, szpachel, tynk, farba,
listwy wykończeniowe, podgrzewacz do wody).
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Gmina Kawęczyn zaspokaja potrzeby mieszkaniowe większości rodzin oczekujących
na najem mieszkania, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 31.12.2019 r.
brak było złożonych wniosków o wynajem lokalu komunalnego.
Informacja o gospodarce komunalnej – stan na 31.12.2019 r.
Tabela nr 18
Czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe i udział w kosztach utrzymania
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe
Lp.

Lokal

Stan należności na
31.12.2019 r.

Stan zaległości na
31.12.2019 r.

1

lokal socjalny Będziechów

2 450,00

1.400,00

2

lokal socjalny Tokary

1.052,76

0,00

3

lokal socjalny Tokary

1.761,00

203,00

4

lokal mieszkalny Tokary

5

996,40

0,00

lokale socjalne w Młodzianowie

4.414,31

0,00

6

lokal mieszkalny w Kowalach Pańskich – Kolonii

3.670,80

0,00

7

lokale użytkowe w Tokarach

28.096,06

0,00

8

lokale użytkowe w Kowalach Pańskich – Kolonii

29.719,33

1.949,57

Udział w kosztach utrzymania ogrzewania
Lp.

Lokal

Stan należności na
31.12.2019 r.

Stan zaległości na
31.12.2019 r.

1

budynek Ośrodka Zdrowia w Kowalach Pańskich

12.519,78

0,00

2

budynek Ośrodka Zdrowia w Tokarach

13.561,43

873,09

3

budynek w Młodzianowie

6.556,82

0,00

9. Program Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok.
Uchwałą Rady Gminy Kawęczyn Nr XLVIII/312/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.
przyjęto Program współpracy gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. Dokument określa obszary i zasady oraz
formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, dlatego też został z nimi skonsultowany.
Informację zawierającą projekt aktu wraz z uzasadnieniem oraz formę przeprowadzenia
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konsultacji, termin, miejsce i sposób składania uwag oraz wniosków do projektu aktu
umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kawęczyn, stronie internetowej Gminy
Kawęczyn i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn. Żadna z organizacji
uprawniona do konsultacji projektu aktu nie złożyła uwag i wniosków.
Współpraca gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi opierała się na
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności. Udzielona pomoc miała formę finansową oraz pozafinansową.
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez powierzanie lub
wspieranie zadań publicznych na realizację, których udzielono dotacje.
W roku 2019 Zarządzeniami nr 6/2019 z dn. 28.01.2019 r., 7/2019 z dn. 30.01.2019 r.,
22/2019 z dn. 28.02.2019 r. ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert Wójta Gminy Kawęczyn na
realizację zadań publicznych z obszaru:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
W ramach konkursów na realizację zadań publicznych wpłynęło 6 ofert otwartych. W
celu ich rozpatrzenia i oceny powoływano komisje konkursowe. Przeprowadziły one ocenę
formalną oraz merytoryczną ofert. Wszystkie oferty od strony formalnej były prawidłowe oraz
w pełnym zakresie odpowiadały treści zadań, spełniały wymagane kryteria oceny
merytorycznej przewidzianej w treściach ogłoszeń konkursowych.
Na realizację otwartych zadań publicznych w 2019 roku następujące organizacje
pozarządowe otrzymały dotacje w łącznej kwocie 147.000,00 zł.
1) W zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (114.000,00 zł) :
•

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu karate dla dzieci, młodzieży i
dorosłych z Gminy Kawęczyn„ – Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki otrzymało 14.000,00 zł. Zajęcia odbywały się w SP w Kowalach Pańskich i SP w
Kawęczynie. W sekcji trenowało 32 zawodników – stan na 31.12.2019 r. Podniesiono
umiejętności sportowe w wyniku uzyskania wyższych stopni szkoleniowych oraz
udziału w zawodach sportowych - 12 zawodników zdobyło złote, srebrne i brązowe
medale podczas Mistrzostw Powiatu, Mistrzostw Wielkopolski, Mistrzostw Polski
Zachodniej.

•

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn
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poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym
i regionalnym” – Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Orzeł Kawęczyn”
otrzymało 76.500,00 zł. Zadania zostały zrealizowane w całości poprzez: poprawę
sprawności fizycznej i ruchowej dzieci i młodzieży z terenu gminy Kawęczyn – w
zajęciach sportowych wzięło udział ponad 70 osób; przygotowanie dzieci i młodzieży
do rozgrywek ligowych, turniejów gminnych, powiatowych i regionalnych – rozegrano
70 meczy piłkarskich ligowych i sparingów; utworzenie sekcji tenisa stołowego –
drużyna klubu reprezentowała gminę Kawęczyn w lidze powiatowej.
a) „Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
Gminy Kawęczyn” – Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców” otrzymało
5.500,00 zł. Osiągnięto zamierzone efekty programu, czyli: propagowano zdrowy styl
życia, aktywny wypoczynek, poprawę sprawności ogólnej dzieci, rozbudzenie potrzeb
w zakresie nauki pływania oraz zwiększono świadomość bezpieczeństwa nad wodą –
24 dzieci uczestniczyło w zajęciach na basenie.
a) „Organizacja XVI Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi” – Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziechowie,
otrzymało 18.000,00 zł. Dzięki projektowi zwiększyła się aktywność mieszkańców
gminy Kawęczyn – 500 osób było widzami zawodów; nastąpiła promocja gminy
Kawęczyn w wyniku zamieszczania informacji o zawodach w prasie lokalnej oraz
portalach

społecznościowych,

stronach

internetowych;

wypromowano

formę

aktywności fizycznej jaką jest jazda konna – na terenie gminy znajdują się szlaki konne.
2) W zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) „Upowszechnienie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie
działalności Orkiestry Dętej przy OSP w Tokarach” – Stowarzyszenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Tokarach otrzymało 30.000,00 zł. Założone rezultaty zostały
osiągnięte w całości. Podniesiono umiejętności muzyków orkiestry - poprzez spotkania
muzyczne tzw. Grania. Zwiększono liczby muzyków w Orkiestrze Dętej w celu
urozmaicenia występów- 4 osoby. Zakupiono nowe instrumenty muzyczne - 3 klarnety.
3) W zakresie: Pomoc materialna dla uczniów z terenu gminy Kawęczyn
a) Pomoc materialna dla uczniów z terenu gminy Kawęczyn - Stowarzyszenie
Towarzystwo Samorządowe otrzymało 3.000,00 zł. Zakładane cele realizacji zadania
zostały osiągnięte w pełnym wymiarze, czyli: 9 uczniów gminy Kawęczyn otrzymało
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pomoc finansową w formie stypendium
W ramach art. 19 a 3 organizacje złożyły swoje oferty i uzyskały dofinansowanie w
łącznej wysokości 11.500,00 zł na projekty pt.:
1) „Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej poprzez doposażenie drużyny harcerskiej działającej w Tokarach ” Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Tokarach otrzymało 5.000,00 zł.
Projekt zrealizowany w pełni poprzez: organizację wycieczki harcerskiej do Wigwamu
w Russocicach – 13 zuchów i 31 harcerzy; zakup umundurowania i odznak/ sprawności
dla członków gromady zuchowej i drużyny harcerskiej; zakup materiałów
programowych- dzięki którym możliwe było atrakcyjne prowadzenie spotkań dla
zuchów i harcerzy - kształtowanie postaw dzieci należących do harcerstwa.
2) „Zdrowo i aktywnie poznajemy nasz region” - Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z
Inicjatywą otrzymało 3.000,00 zł.

Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami:

promowanie okolic Skarżyna, rozwijanie wiedzy na tematy prozdrowotne,
proekologiczne - Rajd Ekologiczny „Wokół Skarżyna” – 80 uczniów szkół
podstawowych gminy Kawęczyn; promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu

-

zajęcia

terenowe,

czyli

wycieczka

do

Rogalińskiego

Parku

Krajobrazowego.
3) „Od Nałęczowa do Kazimierza Dolnego - emeryci na uzdrowiskowym szlaku” Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju otrzymało – 3.500,00 zł.
Zadania projektu zrealizowane w całości poprzez: Integrację oraz aktywność osób
starszych z terenu gminy Kawęczyn – 48 osób; pogłębienie wiedzy o historii, dziejach
architekturze i przyrodzie Nałęczowa, Kazimierza Dolnego - województwa lubelskiego
.
W 2019 r. podpisano w sumie 9 umów z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę
160.500,00 zł.
Wszystkie ogłoszone zadania zostały zrealizowane. Organizacje pozarządowe zgodnie
z § 11 pkt 3 umów przedłożyły w terminie sprawozdania końcowe z wykonanych zadań
publicznych.
Cele określone w programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zostały
osiągnięte dzięki zaangażowaniu stowarzyszeń i społeczności lokalnej oraz poprzez wspieranie
przez gminę inicjatyw i rozwiązań zwiększających aktywność mieszkańców.
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10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2019.
Uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy w Kawęczynie z 21 lutego 2019 r. przyjęto
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Kawęczyn na 2019 r., który ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,
w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich
przebywających na terenie gminy Kawęczyn. Program jest uchwalany każdego roku, a nadzór
nad jego wykonaniem sprawuje Wójt Gminy Kawęczyn.
W 2019 roku realizację Programu Wójta wspomagali: Schronisko dla bezdomnych
zwierząt

zlokalizowane w Turku przy ul. Aleja

Jana Pawła II 45 oraz Przychodnia

Weterynaryjna w Kawęczynie. Odławianie zwierząt bezdomnych w gminie Kawęczyn
prowadzone było przy współpracy schroniska w Turku, gdzie zwierzęta były przekazywane.
Za opiekę, pobyt oraz ewentualne leczenie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kawęczyn
schronisko w Turku wystawiało comiesięczną fakturę. W 2019 roku wydatkowano na ten cel
62 840,57 zł. Schronisko obejmowało opieką ok. 8 psów na miesiąc, z terenu naszej gminy.
Średnio raz w miesiącu do schroniska było odwożone jedno zwierzę, niektóre z nich zostały
adoptowane, dlatego liczba zwierząt objętych opieką schroniska nie jest stała i zmienia się.

Tabela nr 19
Analiza kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Rodzaj kosztu

Wydatki w 2018 r.

Pobyt zwierząt w schronisku
Zbieranie zwłok padłych
Razem wydatki

Wydatki w 2019 r.

42.455,00

59 708,00

627,00

3 132,00

43 082,00

62 840,57

Całodobową opiekę weterynaryjną, zwłaszcza dla zwierząt uczestniczących w
zdarzeniach drogowych, pełniła Przychodnia Weterynaryjna w Kawęczynie 39b, z którą gmina
posiadała podpisaną umowę. W 2019 roku przypadku takiego nie odnotowano. W celu
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Kawęczyn w
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2019 r. wskazano gospodarstwo rolne w miejscowości Milejów 97. W roku 2019 nie
zaistniała potrzeba skorzystania z tej formy opieki.

V.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY KAWĘCZYN Z 2019 ROKU
Poniżej przedstawiono zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy Kawęczyn. W

2019 roku Rada przyjęła 97 uchwał przedstawionych przez Wójta Gminy Kawęczyn.
Tabela nr 20
Zestawienie uchwał przyjętych przez Radę Gminy Kawęczyn w 2019 roku

Lp.

Nr uchwały

1

IV/37/2019

2

IV/38/2019

3

IV/39/2019

4

IV/40/2019

5

V/41/2019

6

V/42/2019

Data podjęcia
W sprawie:
Wykonanie uchwały
15.01.2019
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140
Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 .
Podwyższono kryterium dochodowe uprawniające osoby samotnie gospodarujące oraz osoby
w rodzinie do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 odpowiednio do wysokości 150% kwot kryteriów dochodowych,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
15.01.2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za
zakupione posiłki.
Określono zasady zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
15.01.2019
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania
dzieci i młodzieży na terenie gminy Kawęczyn „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2019-2023.
Ustanowiono program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na terenie gminy
Kawęczyn „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, który jest w trakcie
realizacji.
15.01.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn
Rada Gminy podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko o uznaniu skargi za bezzasadną,
które zajęła w uchwale nr XLVII/308/2018 z dnia 16 października 2018 roku.
21.02.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 23.104.179,00 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 25.278.507,00 zł.
21.02.2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn
na lata 2019-2025.
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kawęczyn obejmującą: 1) dochody i
wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub
sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) wieloletnie
przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważniono
Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć; 2) z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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7

V/43/2019

8

V/44/2019

9

V/45/2019

10

V/46/2019

11

V/47/2019

12

V/48/2019

13

V/49/2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów-Kolonia Zachód”
Procedura sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów-Kolonia Zachód” jest w trakcie
realizacji.
21.02.2019
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2019, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest
przyznawane
Ustalono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w
budżecie Gminy Kawęczyn na rok 2019 w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych
szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Kawęczyn. Ustalono w roku 2019
maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 2500,00 zł. Ustalono specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
21.02.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kawęczyn w trybie bezprzetargowym.
Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kawęczyn oznaczonej
numerem ewidencyjnym działki 135/1 o powierzchni 0,0036 ha (obręb Kawęczyn) z
przeznaczeniem na cele budowy małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN.
Aktem Notarialnym Rep. A nr 5660/2019 z dnia 16.07.2019 r. Gmina dokonała sprzedaży w
formie bezprzetargowej działki nr 135/1 położonej w obrębie Kawęczyn z przeznaczeniem pod
budowę stacji małogabarytowej niskiego napięcia za cenę 1.013,00 zł, na rzecz ENERGAOPERATOR Gdańsk
21.02.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w
miejscowości Kawęczyn.
Wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kawęczyn
oznaczonej numerem działki 134/1 o pow. 0,0024 ha położonej w miejscowości Kawęczyn na
działkę nr 137/1 o pow. 0,0024 ha stanowiącą własność prywatną położoną w miejscowości
Kawęczyn.
Aktem Notarialnym Rep. A nr 1353/2019 z dnia 27.03.2019 r. gmina dokonała zamiany działki
134/1 na działkę 137/1 z przeznaczeniem na uzupełnienie, poszerzenie nieruchomości
sąsiedniej o nr 162 tj. drogi publicznej – gminnej.
21.02.2019
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia
pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Marianowie
Rada Gminy Kawęczyn wyraziła zgodę na bezpłatne przejęcie umową użyczenia na okres 10
lat pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Marianowie na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 258 stanowiącej własność
Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na rzecz Gminy Kawęczyn.
21.02.2019
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w
zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconych
(głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy
Kawęczyn
Określono zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania
kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na
terenie Gminy Kawęczyn.
Uchwałą Nr 7/441/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27
marca 2019 roku stwierdzono nieważność uchwały
21.02.2019
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania
dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kawęczyn
Ustalono zasady udzielenia, trybu postepowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej dla
spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kawęczyn.
21.02.2019
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14

V/50/2019

15

V/51/2019

16

V/52/2019

17

VI/53/2019

18

VII/54/2019

19

VII/55/2019

20

VII/56/2019

21

VII/57/2019

22

VII/58/2019

23

VII/59/2019

24

VII/60/2019

Uchwałą Nr 7/446/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27
marca 2019 roku stwierdzono nieważność uchwały
21.02.2019
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn na rok
2019
Przyjęto Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
który został zrealizowany.
21.02.2019
w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy
Kawęczyn na lata 2014 – 2020 za rok 2018
Zatwierdzono raport z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014 – 2020 za
rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
21.02.2019
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Wprowadzono pobór w drodze inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od
nieruchomości. Inkaso podatków powierzono sołtysom poszczególnych wsi wymienionym w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
07.03.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019
Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 23.238.949,00 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 25.413.277,00 zł.
29.03.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019
Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 23.368.091,36 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 25.542.239,36 zł.
29.03.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Wielkopolskiego.
Na podstawie umowy nr DI-III.3031.30.2019 zawartej w dniu 26 lipca 2019 r. pomiędzy
Województwem Wielkopolskim, a gminą Kawęczyn udzielono z budżetu gminy Kawęczyn na
2019 rok pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50.000,00 zł w
celu dofinansowania inwestycji dotyczącej budowy chodnika na odcinku Tokary – Głuchów w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 471. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości na w/w
cel.
29.03.2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kawęczyn na lata 2019-2022.
Przyjęto Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
29.03.2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 125/1 o
pow. 0,2003 ha położonej w obrębie Marianów-Kolonia .
Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie umową użyczenia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrębie Marianów-Kolonia na cele statutowe na okres 30 lat.
29.03.2019
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia
pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żdżarach.
Rada Gminy Kawęczyn wyraziła zgodę na bezpłatne przejęcie umową użyczenia na okres 15
lat pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Żdżarach od strony zachodniej tj.: sala spotkań wraz z mediami, zapleczem kuchennym, wc,
oc, pomieszczenie siłowni oraz plac nieutwardzony przez strażnicą łącznie z ogrodzeniem, na
działce oznaczonej numerem geodezyjnym 182 stanowiącej własność Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żdżarach na rzecz gminy Kawęczyn
29.03.2019
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnym gminy Kawęczyn
Ustalono zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy
Kawęczyn, które zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku.
29.03.2019
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych sołtysom gminy Kawęczyn
Ustalono zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy
Kawęczyn, które zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku.
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30.04.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 25.162.082,48 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 27.336.410,48 zł.
30.04.2019
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu
współpracy gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
Przyjęto Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Kawęczyn z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn"
Uchwała została uchylona uchwałą nr XII/106/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kawęczyn’’ .
30.04.2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów–Kolonia –
Strefa inwestycyjna”.
Procedura sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Marianów–Kolonia – Strefa inwestycyjna” jest w trakcie realizacji.
30.04.2019
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w
zakresie dofinansowania kosztów budowy studni wierconych
(głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy
Kawęczyn
Określono zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania
kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby własnego gospodarstwa na
terenie gminy Kawęczyn. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie określana
jest w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
30.04.2019
w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczenia
dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie gminy Kawęczyn.
Ustalono zasady udzielenia, tryb postepowania i sposób rozliczenia dotacji celowej dla spółki
wodnej działającej na terenie gminy Kawęczyn. Dotacja w kwocie 10.000,00 zł została
przekazana na podstawie umowy nr ROŚ-RWS 4/2019 z dnia 13.06.2019 r. zawartej pomiędzy
gminą Kawęczyn a Gminną Spółką Wodną Kawęczyn. Przekazana dotacja została
wykorzystana w całości na w/w cel.
30.04.2019
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Głuchowa o podjęcie
niezwłocznych działań związanych z budowa dróg asfaltowych wraz z
odwodnieniem na odcinku 450 m (Głuchów (Borek) - Wilczków) oraz
600 m (Głuchów (Borek) - łąki)
Rada Gminy Kawęczyn uchwaliła, że petycja w obecnej chwili nie zasługuje na uwzględnienie
z uwagi na podjęte w dniu 31.08.2015 r. i obowiązujące w momencie podejmowania uchwały
stanowisko Rady Gminy.
30.04.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemień
przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień.
Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Ciemień przedstawiony przez Radę Sołecką
Sołectwa Ciemień o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Będziechów.
Nadano Sołectwu Będziechów Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chocim.
Nadano Sołectwu Chocim Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciemień.
Nadano Sołectwu Ciemień Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dzierzbotki.
Nadano Sołectwu Dzierzbotki Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dziewiątka.
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Nadano Sołectwu Dziewiątka Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Głuchów.
Nadano Sołectwu Głuchów Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kawęczyn.
Nadano Sołectwu Kawęczyn Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kowale Pańskie.
Nadano Sołectwu Kowale Pańskie Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia.
Nadano Sołectwu Kowale Pańskie-Kolonia Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Leśnictwo.
Nadano Sołectwu Leśnictwo Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Marcinów.
Nadano Sołectwu Marcinów Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Marcjanów.
Nadano Sołectwu Marcjanów Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Marianów.
Nadano Sołectwu Marianów Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Marianów-Kolonia.
Nadano Sołectwu Marianów-Kolonia Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Milejów.
Nadano Sołectwu Milejów Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Młodzianów.
Nadano Sołectwu Młodzianów Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowy Świat.
Nadano Sołectwu Nowy Świat Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska.
Nadano Sołectwu Siedliska Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Skarżyn.
Nadano Sołectwu Skarżyn Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stanisława.
Nadano Sołectwu Stanisława Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Tokary Pierwsze.
Nadano Sołectwu Tokary Pierwsze Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wojciechów.
Nadano Sołectwu Wojciechów Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
30.04.2019
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żdżary.
Nadano Sołectwu Żdżary Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
31.05.2019
deklaracja w sprawie uczczenia 30. Rocznicy Wolnych Wyborów
(Uchwała nr 1 Zgromadzenia Samorządów Ziemi Turkowskiej z dnia 31
maja AD 2019).
Upamiętniono trzydziestą rocznicę wolnych wyborów.
27.06.2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi
wotum zaufania.
Udzielono Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi wotum zaufania.
27.06.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kawęczyn za rok 2018.
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe gminy Kawęczyn za rok 2018 oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Kawęczyn za rok 2018, po ich wcześniejszym rozpatrzeniu.
27.06.2019
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2018
rok.
Udzielono Wójtowi Gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi absolutorium za 2018 rok.
27.06.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019
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Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 25.190.722,22 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 27.365.050,22 zł.
27.06.2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn
Wyrażono zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej
numerem działki 158/3 o powierzchni 0,0051 ha położonej w obrębie 0016 Milejów.
Aktem Notarialnym Rep. A nr 3360/2019 z dnia 14.08.2019 r. Gmina dokonała nabycia działki
158/3 w obrębie Milejów za cenę 510,00 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa tj.
poszerzenie wjazdu – zjazdu drogi gminnej o nr 159 na drogę powiatową.
23.07.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019
Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 25.466.721,22 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 27.641.049,22 zł.
23.07.2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Dzierzbotki
dotyczącego włączenia do listy inwestycji drogowych dróg gminnych
drogi na odcinku Ciemień - Dzierzbotki celem wykonania tzw. nowej
"nadlewki"
Niniejszą uchwałą wniosek został przyjęty do realizacji. Realizacja zadania będzie możliwa w
ramach posiadanych środków finansowych.
23.07.2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Nowy Świat
dotyczącego dokończenia budowy drogi na odcinku 600 mb o numerze
ewidencyjnym działki 269 w Marcjanowie.
Niniejszą uchwałą wniosek został przyjęty do realizacji. Realizacja zadania będzie możliwa w
ramach posiadanych środków finansowych.
23.07.2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Kawęczyn oraz określenia obwodów
publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
Kawęczyn.
Ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kawęczyn
oraz określono granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na
obszarze gminy Kawęczyn.
23.07.2019
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki
za pojemnik o określonej pojemności.
Podejmując niniejszą uchwałę dokonano korekty stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nowe stawki obowiązują od 1 października 2019 roku.
17.09.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 26.225.868,66 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 28.400.196,66 zł.
17.09.2019
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kawęczyn na lata 2019 – 2025
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kawęczyn obejmującą: 1) dochody i
wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub
sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) wieloletnie
przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważniono
Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć; 2) z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
17.09.2019
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez
mieszkańców
Rada Gminy niniejszą uchwałą określiła zasady wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej przez mieszkańców Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym
znak KN-I.4131.1.397.2019.7 z dnia 25.10.2019 r. orzekł nieważność § 3 ust.3, § 4 ust. 3, § 5
ust. 1 pkt 1 w zakresie wyrazów: „, w sprawach dla których ustawy nie zastrzegają wyłącznej
właściwości innych podmiotów i organów do wniesienia projektu uchwały”, §5 ust. 4 w
zakresie wyrazów „, numeru pesel”, § 6 ust. 4, § 7, § 9 ust. 1-3, §9 ust. 5 w zakresie wyrazów

63

Raport o stanie Gminy Kawęczyn za 2019 rok

70

XII/106/2019

71

XII/107/2019

72

XII/108/2019

73

XIII/109/2019

74

XIII/110/2019

75

XIII/111/2019

76

XIII/112/2019

77

XIII/113/2019

78

XIII/114/2019

79

XIII/115/2019

80

XIII/116/2019

„podpisanego przez Pełnomocnika” oraz § 11 niniejszej uchwały, a także kolumn opatrzonych
opisem „PESEL” w tabelach zamieszczonych we wzorach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2
do ww. uchwały – ze względu na istotne naruszenie prawa.
Pozostałe zapisy uchwały obowiązują w przyjętym brzmieniu.
17.09.2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn’’.
Procedura zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kawęczyn” jest w trakcie realizacji.
17.09.2019
w sprawie zgłoszenie sołectwa Dziewiątka do Programu "Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020".
Zgłoszono sołectwo Dziewiątka do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
17.09.2019
w sprawie zgłoszenie sołectwa Marianów-Kolonia do Programu
"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Zgłoszono sołectwo Marianów-Kolonia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020".
29.10.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 27.272.867,43 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 29.447.195,43 zł.
29.10.2019
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w
2019 r.
Uchwała nie została wykonana – wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane z dochodów
własnych, nie zwiększono zadłużenia budżetu kredytem inwestycyjnym.
29.10.2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2020 rok.
Określono obowiązujące w 2020 roku na terenie gminy Kawęczyn stawki podatku od
nieruchomości wymienione w § 1 niniejszej uchwały.
29.10.2019
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2020 rok.
Obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 (M.P.2019 poz.1017) z
kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 51,00 zł za 1 dt.
29.10.2019
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/122/2009 Rady Gminy w
Kawęczynie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób
obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.
Niniejszą uchwałą wprowadzono zmianę w regulaminie określającym wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków – ustalono dla wychowawcy
klasy/oddziału przedszkolnego dodatek w wysokości 300 zł.
29.10.2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015 – 2018” oraz
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata
2019-2022” za okres od października 2017 r. do września 2019 r.
Przyjęto sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kawęczyn na lata 2015 – 2018” oraz „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kawęczyn na lata 2019-2022” za okres od października 2017 r. do września 2019 r.
29.10.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będziechów
przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Będziechów.
Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Będziechów przedstawiony przez Radę Sołecką
Sołectwa Będziechów o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
29.10.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuchów
przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Głuchów.

64

Raport o stanie Gminy Kawęczyn za 2019 rok
81

XIII/117/2019

82

XIII/118/2019

83

XIII/119/2019

84

XIII/120/2019

85

XIII/121/2019

86

XIV/122/2019

87

XIV/123/2019

88

XIV/124/2019

89

XIV/125/2019

90

XIV/126/2019

Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Głuchów przedstawiony przez Radę Sołecką
Sołectwa Głuchów o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
29.10.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowale PańskieKolonia przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Kowale PańskieKolonia.
Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia przedstawiony przez Radę
Sołecką Sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia o treści stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
29.10.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marcinów
przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marcinów.
Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Marcinów przedstawiony przez Radę Sołecką
Sołectwa Marcinów o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
29.10.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marianów
przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów.
Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Marianów przedstawiony przez Radę Sołecką
Sołectwa Marianów o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
29.10.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Milejów
przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów.
Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Milejów przedstawiony przez Radę Sołecką
Sołectwa Milejów.
29.10.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tokary Pierwsze
przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Tokary Pierwsze.
Zatwierdzono Plan Odnowy Miejscowości Tokary Pierwsze przedstawiony przez Radę Sołecką
Sołectwa Tokary Pierwsze o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
05.12.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 27.755.114,43 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 29.929.442,43 zł.
05.12.2019
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kawęczynie.
Nadano Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kawęczynie Statut o treści stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
05.12.2019
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu
ich pobierania.
Określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania.
05.12.2019
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od gminy Przykona zadania
zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego objęcia pomocą
społeczną mieszkańców gminy Przykona w formie usług
Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.
Na mocy podjętej uchwały gmina Kawęczyn i gmina Przykona zawarły porozumienie nr
1/2020 z dni 7 stycznia 2020 r. pozwalające na zapewnienie mieszkańcom gminy Przykona
pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych właściwych dla ich stanu zdrowia
świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie. Porozumienie
pozwala Gminie Kawęczyn na optymalne wykorzystania posiadanych w tym zakresie zasobów.
05.12.2019
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na terenie gminy
Ustalono dzienne stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w
pasie drogowym, roczną stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń telekomunikacyjnych,
stawkę dziennej opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego za umieszczenie w pasie
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drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, a także dzienne stawki za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego na prawach wyłączności w innych niż w/w.
30.12.2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kawęczyn na lata 2020 – 2028 .
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kawęczyn obejmującą: 1) dochody i
wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub
sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) wieloletnie
przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważniono
Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć; 2) z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
30.12.2019
w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020.
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości: 27.732.118,00 zł.
Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości: 32.248.739,00 zł. Deficyt
budżetu w kwocie 4.516.621,00 zł postanowiono sfinansować z zaciągniętych kredytów i
pożyczek. Określono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości:
4.770.467,00 zł. Określono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości:
253.846,00 zł. Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta
w roku budżetowym do kwoty: 20.000,00 zł.
30.12.2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
Ustalono kwotę dochodów budżetu w wysokości: 27.764.249,43 zł. Ustalono kwotę wydatków
budżetu w wysokości: 29.938.577,43 zł.
30.12.2019
w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie
nadanego uchwałą nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28
października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie”
oraz nadania jej Statutu.
Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie zapewnia wspólną obsługę
administracyjną, finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość obok jednostek dotychczas
obsługiwanych również Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kawęczynie oraz
Środowiskowemu Domu Samopomocy w Młodzianowie .
30.12.2019
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie
Kawęczyn na rok 2020.
Przyjęto gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w gminie Kawęczyn na rok 2020 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
30.12.2019
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 2003 r., o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Przyjęto Roczny program współpracy gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
30.12.2019
w sprawie niewygasających wydatków z roku 2019.
Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r., termin ich wykonania do
30.06.2020 r. oraz plan finansowy tych wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w styczniu
2020 roku.

BUDŻET OBYWATELSKI.
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego

mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu
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gminy. Zadania wybrane w jego ramach zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy.
Rada Gminy w toku prac nad projektem nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym
zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. W gminach będących miastami na
prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, w pozostałych
gminach instytucja ta ma charakter fakultatywny.
W 2019 roku w Gminie Kawęczyn nie funkcjonował budżet obywatelski.

VII.

WNIOSKI KOŃCOWE
Przedstawiony raport prezentuje podjęte działania przez samorząd gminy Kawęczyn w

2019 roku. Jak można zauważyć realizowano szereg zadań inwestycyjnych, majątkowych.
Podjęto inicjatywy aplikowania o środki zewnętrzne, co pozwoliło na realizację większego
zakresu planowanych zadań. Prowadzono współpracę z przedsiębiorcami, organizacjami
pozarządowymi z naszego obszaru, co przyczynia się do rozwoju społeczno – gospodarczego
gminy Kawęczyn.
Na podstawie zebranych danych w raporcie można stwierdzić, że zostało podjętych
wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele ważnych zadań. Nie pozwoliły one
wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na pewno przybliżyły do
osiągnięcia wyznaczonych celów. I chociaż wiele jeszcze zostało do zrobienia na rzecz rozwoju
gminy Kawęczyn, to systematyczne, konsekwentne, a przede wszystkim wspólne działanie
pozwoli osiągnąć zaplanowane cele.
W tym stanie rzeczy Wójt Gminy Kawęczyn zwraca się do Rady Gminy Kawęczyn
o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie
gminnym.
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