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                                          1 . INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1 Położenie i powierzchnia gminy. 
 

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). 

Gmina Kawęczyn zajmuje powierzchnię 10 105 ha, co plasuje ją na jednym  

z ostatnich miejsc w Powiecie Tureckim. Nie jest to zatem gmina znacznej wielkości, 

biorąc pod uwagę powierzchnie wszystkich gmin Powiatu Tureckiego 

Gmina Kawęczyn jest gminą rolniczą, na obszarze której dominują gospodarstwa 

indywidualne. 

 

Wykres nr 1 Rodzaje gruntów w gminie Kawęczyn 
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1.2 Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne. 
 

Rada Gminy Kawęczyn liczy 15 radnych. 

Przewodniczącym Rady Gminy Kawęczyn, w kadencji 2018-2023, wybrany został 

Piotr Gebler. Funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy pełnią: Grzegorz Dzikowski i 

Sylwester Kasprzak. 

Przy Radzie Gminy Kawęczyn, w roku 2020 działało 5 stałych komisji: 

1) Komisja Rewizyjna, w skład której wchodziło 6 radnych: 

− Ryszard Jaśkiewicz – Przewodniczący, 

− Józef Iwaniak – Członek, 

− Beata Goślińska – Członek, 

− Tomasz Tyrakowski – Członek 

− Sylwester Przyłęcki – Członek, 

− Adrian Kwinciak – Członek. 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmował m.in.: kontrolę działalność Wójta, 

gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem: 

legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem 

faktycznym. Komisja Rewizyjna badała w szczególności gospodarkę finansową 

kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodziło 6 radnych: 

− Krystyna Brzychcy – Przewodnicząca, 

− Bożena Kolenda – Członek, 

− Paweł Urbanek – Członek, 

− Andrzej Jaworski – Członek, 

− Karol Rygas – Członek, 

− Ryszard Jaśkiewicz – Członek. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała skargi na działania Wójta i 

gminnych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez 

obywateli. 

3) Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji, w skład 

której wchodziło 6 radnych: 

− Bożena Kolenda – Przewodnicząca, 

− Sylwester Kasprzak – Członek, 
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− Grzegorz Dzikowski – Członek, 

− Adrian Kwinciak – Członek, 

− Łukasz Mila – Członek, 

− Ryszard Jaśkiewicz – Członek. 

Do zadań Komisji należały sprawy dotyczące: gospodarki finansowej gminy, 

gospodarki mieniem komunalnym, inwestycji gminnych, realizacji zadań z zakresu 

działalności gospodarczej, promocji gminy. 

4) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Przestrzennej i Urbanistyki, w skład której wchodziło 6 radnych: 

− Sylwester Przyłęcki – Przewodniczący, 

− Grzegorz Dzikowski – Członek, 

− Andrzej Jaworski – Członek, 

− Józef Iwaniak – Członek, 

− Piotr Gebler – Członek, 

− Karol Rygas - Członek 

Do zadań Komisji należały sprawy dotyczące: realizacji zadań z zakresu rolnictwa, 

ochrony środowiska i przyrody, gospodarki przestrzennej i urbanistyki, gospodarki 

nieruchomościami. 

5) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku 

Publicznego w skład której wchodziło 6 radnych: 

− Beata Goślińska – Przewodnicząca, 

− Piotr Gebler – Członek, 

− Sylwester Kasprzak – Członek, 

− Tomasz Tyrakowski – Członek, 

− Paweł Urbanek – Członek, 

− Krystyna Brzychcy – Członek. 

Do zadań Komisji należały sprawy dotyczące: funkcjonowania szkół i innych 

placówek oświatowych, kultury i kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

W 2020 roku funkcjonowały następujące Gminne jednostki organizacyjne: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie; 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie; 
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3) Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Pańskich z filią 

 w Tokarach Pierwszych; 

4) Centrum Usług Wspólnych; 

5) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie; 

6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych; 

7) Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich; 

8) Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie; 

9) Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich; 

10) Gminny Żłobek w Kawęczynie (zarejestrowany w rejestrze żłobków  

14.12.2020r). 

1.3 Sołectwa 

W skład Gminy Kawęczyn wchodzą 23 sołectwa: Będziechów, Chocim, Ciemień, 

Dzierzbotki, Dziewiątka, Głuchów, Kawęczyn, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie – Kolonia, 

Leśnictwo, Marcinów, Marcjanów, Marianów, Marianów - Kolonia, Milejów, Młodzianów, 

Nowy Świat, Siedliska, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Wojciechów, Żdżary. 

Rysunek nr 1 Podział gminy Kawęczyn na sołectwa 
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Tabela nr 1 Powierzchnia poszczególnych sołectw, według ewidencji gruntów i 
budynków 

Nazwa Powierzchnia Nazwa Powierzchnia 

Będziechów 480,99 Marianów 

Kolonia 

163,09 

Ciemień 361,94 Marianów 384,58 

Chocim 322,62 Milejów 479,22 

Dzierzbotki 334,79 Młodzianów 158,11 

Dziewiątka 252,74 Nowy Świat 180,29 

Głuchów 761,36 Siedliska 152,73 

Kawęczyn 290,13 Skarżyn 194,48 

Kowale Pańskie- 

Kolonia 

345,34 Stanisława 109,39 

Kowale Pańskie 273,18 Tokary Pierwsze 561,42 

Leśnictwo 356,17 Wojciechów  568,05 

Marcinów 303,22 Żdżary 591,06 

Marcjanów 246,88  

1.4. Ludność i dynamika zmian 

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Kawęczyn, według stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, 

kształtowała się następująco: 
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Tabela nr 2. Mieszkańcy gminy Kawęczyn 

Miejscowość Liczba osób 
zameldowanych na 

pobyt stały i 
czasowy 

Pobyt 
stały 

Pobyt 
czasowy 

Będziechów 311 311 1 

Chocim 197 195 6 

Ciemień 275 269 4 

Dzierzbotki 151 144 7 

Dziewiątka 192 190 2 

Głuchów 429 425 4 

Kawęczyn 550 536 14 

Kowale Pańskie 200 194 6 

Kowale Pańskie - Kolonia 500 495 5 

Leśnictwo 208 207 1 

Marcinów 138 135 3 

Marcjanów 177 177 0 

Marianów 180 180 0 

Marianów Kolonia 165 157 8 

Milejów 267 262 5 

Młodzianów 66 65 1 

Nowy Czachulec 36 36 0 

Nowy Świat 85 84 1 

Okręglica 48 48 10 

Siedliska 80 79 1 

Skarżyn 167 161 6 

Stanisława 56 56 0 

Tokary Drugie 86 86 0 

Tokary Pierwsze 184 182 2 

Wojciechów 239 237 2 

Żdżary 380 376 4 

RAZEM 5367 5286 81 
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Wykres nr 2 Liczba mieszkańców sołectw gminy Kawęczyn w ujęciu graficznym 

 

 Wykres nr 3 Dynamika zmian stanu ludności na przestrzeni lat 
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Z wykresu przedstawionego powyżej można zauważyć, że w latach 2016 - 2020 w 

Gminie Kawęczyn zamieszkiwało od 5.354 do 5.425 osób. W latach 2016 – 2018 zauważa 

się systematyczny wzrost liczby osób, a w kolejnych latach spadek. 

Tabela nr 3 Urodzenia w gminie Kawęczyn 

 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2016 23 30 53 

2017 40 29 69 

2018 27 36 63 

2019 29 32 61 

2020 346 22 56 

 

Tabela nr 4 Zgony w gminie Kawęczyn 

 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem 

2016 35 32 67 

2017 29 30 59 

2018 34 19 53 

2019 30 31 61 

2020 40 22 62 

 

1.5. Podmioty gospodarcze 

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2020 

roku w Gminie Kawęczyn zarejestrowano 34 nowych przedsiębiorców, wykreślono 

natomiast 13. 

Na podstawie raportów z CEIDG na dzień 31 grudnia 2020 r., liczba wszystkich 

kiedykolwiek zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, których główne miejsce 

prowadzenia działalności znajduje się w naszej gminie, obejmowała 262 pozycji. Z czego 

status „aktywny” posiadało 216 podmiotów, status „wykreślony” posiadało 192 

podmiotów, status „zawieszony” posiadało 34 podmiotów, a liczba działalności 

prowadzonych wyłącznie w formie spółek cywilnych obejmowała 7 pozycji. Wśród osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy dominują mężczyźni, 
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stanowią oni 74,89 % wszystkich przedsiębiorców, zaś 25,11 % stanowią kobiety. 

 

 Tabela nr 5 Liczba wniosków w CEIDG złożonych przez pracowników Urzędu 

Gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Wpisy do CEIDG w 2020 roku Liczba 

Założenie działalności gospodarczej 34 

Zmiana działalności gospodarczej 65 

Zmiana z zawieszeniem działalności gospodarczej 16 

Zmiana ze wznowieniem działalności gospodarczej 13 

Zmiana z zakończeniem działalności gospodarczej 13 

Na podstawie danych z CIDG zauważyć możemy, że na obszarze gminy Kawęczyn 

w rankingu sekcji PKD przeważa budownictwo (usługi budowlane), na następnych 

miejscach znajdują się naprawa pojazdów oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna. Podmioty 

gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady 

rodzinne. 
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                                                        2. INFORMACJE FINANSOWE 

 

2.1. Wykonanie budżetu Gminy Kawęczyn 

 

Budżet Gminy Kawęczyn na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr XV/128/2019 Rady 

Gminy Kawęczyn w dniu 30 grudnia 2019r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego 

roku wprowadzone zostały 13 uchwałami Rady Gminy oraz dziewięcioma zarządzeniami 

Wójta Gminy Kawęczyn. 

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęło się dodatnią różnicą 

dochodów i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 13.011,66 zł. 

 
Tabela nr 6 Dochody i wydatki gminy Kawęczyn na przestrzeni lat 

Wykonanie dochodów i 

wydatków Gminy Kawęczyn 

 

2018 r. 

 

2019 r. 

 

2020 r. 

Wykonanie dochodów wg stanu na 

31.XII. 

 

24.632.021,26 

 

27.446.994,20 

 

30.216.959,70 

Wykonanie wydatków wg stanu na 

31.XII. 

 

24.616.335,43 

 

27.103.571,82 

 

30.203.948,04 

 

Nadwyżka/ 

Deficyt 

 

+15.685,83 

 

 

+343.422,38 

 

+13.011,66 

 

Wykonanie dochodów gminy Kawęczyn na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 

30.216.959,70 zł, z tego: 

1) dochody bieżące wyniosły 27.542.478,45 zł, w tym: 

− dochody z subwencji ogólnej wyniosły 10.127.820,00 zł, 

− dochody z tytułu dotacji na cele bieżące wyniosły 10.763.544,55zł, 

− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT) wyniosły 2.940.358,00zł, 
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− dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

(CIT) wyniosły 12.950,71zł, 

− dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.880.646,88 zł, 

2) dochody majątkowe wyniosły 2.674.481,25 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 

stanowiły kwotę 200,00 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 

na inwestycje wyniosły 2.674.281,25 zł. 

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 30.203.948,04 zł,        

z tego: 

1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 24.305.900,60 zł, w tym wydatki na obsługę długu 

wyniosły 22.294,18 zł, 

2) wydatki majątkowe wyniosły 5.898.047,44 zł. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 19,53%. 

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wyniosła + 3.237.577,85 zł. 

Tabela nr 7 Poziom zadłużenia gminy Kawęczyn na przestrzeni lat 
Poziom 
zadłużenia 
wg stanu 
na dzień 
31.XII. 

 
2018r 

 
2019r 

 
2020r 

 
1.111.740,45 

 
769.688,00 

 
2.535.842,00 

 

Wykres nr 4 Zadłużenie gminy Kawęczyn w ujęciu graficznym 

 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu 

gminy Kawęczyn obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. Poziom zadłużenia do raku 

2019 wykazywał tendencję spadkową. Jednostka terminowo reguluje zobowiązania 
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kredytowe, spłaty następują zgodnie z harmonogramami. Wzrost zadłużenia w roku 2020 

spowodowany był realizacją inwestycji majątkowych, aż na poziomie 5.898.000,00 zł. 

2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych 
 
Poziom wydatków inwestycyjnych/majątkowych i ich udział w całkowitych 

wydatkach budżetowych gminy Kawęczyn, na przestrzeni roku 2019 i 2020 wykazuje 

tendencję wzrostową: 

 

Tabela nr 8 Poziom wydatków inwestycyjnych na przestrzeni lat 

Rok Wydatki ogółem Wydatki 

inwestycyjne 

Udział 

inwestycji w 

wydatkach 

budżetowych 

2018 24.616.335,43 3.640.216,07 14,79 % 

2019 27.103.571,82 3.499.987,10 12,91% 

2020 30.203.948,04 5.898.047,44 19,53 % 

Proporcje inwestycji do całkowitych wydatków budżetowych zostały w formie 

graficznej zilustrowane na poniższym wykresie. 

 

Wykres nr 5 Wydatki budżetowe ogółem a wydatki inwestycyjne (w zł) 

 

W 2020 roku w Gminie Kawęczyn były realizowane międzi innymi następujące 

zadania inwestycyjne/majątkowe: 
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Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów 

Z końcem maja 2020 r zakończono 

remont drogi w miejscowości Milejów o 

długości 1,050 km. Remont polegał na 

wybudowaniu warstwy wyrównawczej z 

betonu asfaltowego oraz wykonaniu robót 

ziemnych na poboczach, wartość robót to 

kwota 227.191,82 zł.  

Przebudowa drogi wewnętrznej w 

miejscowości Ciemień 

W lipcu 2020 r. zakończono przebudowę 

drogi wewnętrznej w miejscowości Ciemień, 

o długości 0,750 km, której koszt wyniósł 

288.177,59 zł. Przebudowa polegała na 

wykonaniu robót ziemnych, budowie 

przepustu na włączeniu do drogi 

powiatowej, wykonaniu podbudowy z 

kruszywa łamanego oraz warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego jak i uzupełnieniu poboczy.  

Przebudowa chodnika w miejscowości Kawęczyn 

Dokonano częściową przebudowę 

chodnika w miejscowości Kawęczyn, o 

długości 0,174 km. Prace polegały na 

wykonaniu nawierzchni bitumicznej 

oraz zjazdów do posesji. 

 

 

 

 

Wymiana lamp na ledowe 

Wymienione zostały lampy sodowe, w miejscowości Głuchów w liczbie 14 sztuk na 

lampy ledowe, które charakteryzują się dłuższą żywotnością, na ten cel przeznaczono 

23.100,00zł. 
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Budowa Gminnego Żłobka w Kawęczynie 

Całkowity koszt realizacji 

zadania to: 3.396.844,08 zł w tym 

dofinansowanie z: programu 

Maluch+ 862.910,00 zł, 

Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego: 

329.567,00 zł i Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 

859.806,00 zł. Wykonawcą 

budowy była firma Piotra Haraszkiewicza EKO-BUD z Sieradza, a projekt budowlany oraz 

obowiązki inspektora nadzoru pełniła firma Konsprojekt z Turkowic. W ramach 

inwestycji wybudowano dwie sale zabaw, jedną sypialnię oraz zaplecze socjalno – 

bytowe. 
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  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

W 2020 roku realizowana 

była inwestycja pn.  „Budowa 

Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w 

Kawęczynie” w systemie 

zaprojektuj i wybuduj. 

Wykonawcą zadania była firma 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

KAN-BUD, która została 

wyłoniona w drodze przetargu 

nieograniczonego. Nadzór Inwestorski nad inwestycją pełnił Zakład Inwestycji 

Budownictwa Ogólnego z Ostrowa Wielkopolskiego. Inwestycja została zrealizowana 

przy dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 w ramach osi priorytetowej 4. „Środowisko”, działania 4.2 „Gospodarka 

odpadami”, poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki 

odpadami oraz uzupełnienie istniejących”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 

623 114,00 zł z czego wysokość dofinansowania: 368.586,25 zł. PSZOK funkcjonuje od              

1 stycznia 2021 roku. Do PSZOK-u można dostarczyć przeterminowane leki, chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowalne i remontowe, odpady ulegające 

biodegradacji, odpady zielone, odpady segregowane oraz odpady szklane, odpady 

medyczne powstałe w 

gospodarstwie domowym w 

wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł i 

strzykawek.  
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Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego – budowa altany w Ciemieniu 

 2 listopada 2020 roku miał miejsce 

odbiór robót dla zadania pn. „Budowa 

wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu” 

współfinansowanego przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego w ramach 

programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013-2020”.  

           W wyniku zrealizowanego projektu 

powstała wiata rekreacyjna wraz z 

utwardzeniem wokół niej mająca poprawić 

jakość życia oraz zapewnić mieszkańcom możliwość spędzania wolnego czasu na 

świeżym powietrzu. Wartość zrealizowanego projektu to 57.265,71 zł brutto z czego 

30.000,00 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego,                  

14.700,00 zł z budżetu Gminy Kawęczyn 12.565,71 zł z funduszu sołeckiego sołectwa 

Ciemień.  

           Priorytetowym celem inwestycji była poprawa infrastruktury społecznej                                          

oraz zagospodarowanie placu na miejsce idealne do rekreacji i wypoczynku 

mieszkańców. 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Plac Zabaw, 

ogrodzenie terenu w Dzierzbotkach 

W 2020 roku opracowano 

dokumentacje projektowo 

kosztorysową na „Budowę placu 

zabaw w miejscowości Dzierzbotki” 

obejmującą: projekt ogrodzenia 

terenu, montaż urządzeń placu zabaw, 

montaż urządzeń towarzyszących oraz 

tereny zielone. 19 grudnia 2020 r. 

dokonano odbioru robót polegających 

na dostawie i montażu ogrodzenia w 

Dzierzbotkach. Ogrodzenie wykonała wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma 

GROBUD- Iwona Kominiarczyk z Kaczek Średnich o wartości 8.956,00 zł. 
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Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego w Głuchowie – budowa 

siłowni plenerowej z miejscem na ognisko 

        12 października 2020 roku miał 

miejsce odbiór robót dla zadania pn. 

„Zagospodarowanie placu 

rekreacyjno-sportowego w 

Głuchowie” współfinansowanego 

przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w ramach programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-

2020”.  

           W wyniku zrealizowanego projektu powstała siłownia plenerowa składająca się z 5 

urządzeń do ćwiczeń oraz betonowego stołu do tenisa stołowego, a także miejsce na 

ognisko wraz z grillem trójnogiem, rusztem i kociołkiem. Wartość zrealizowanego 

projektu to 39.892,10 zł brutto z czego 21.000,00 zł pochodzi ze środków Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego, 10.000,00 zł z budżetu Gminy Kawęczyn, 8.892,10 zł 

funduszu sołeckiego sołectwa Głuchów. Celem projektu była poprawa jakości życia na 

obszarach wiejskich oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do aktywizacji i integracji 

(miejsce na ognisko), jak również wzrostu aktywności społeczeństwa poprzez montaż 

siłowni zewnętrznej w miejscowości Głuchów. 

 

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kowalach Pańskich – Kolonia 

W 2020 r. zagospodarowano teren zieleni przy 

OSP w Kowalach Pańskich-Kol. polegający na 

wymianie ziemi pod nasadzenie 93 tui oraz 

wykonaniu i dostarczeniu 4 szt. ławek bez 

oparcia z bali drewnianych o długości 2 m. Prace 

wykonała firma Usługowo-Produkcyjna 

„OGRODY MARZEN ” za kwotę 5.500,00 zł. 
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Grodzenie działki, zakup trawy na działkę, wyrównanie działki                                              

w Marianowie Kolonia 

19 grudnia 2020 r. dokonano odbioru robót 

polegających na dostawie i montażu ogrodzenia 

w Marianowie-Kolonii. Ogrodzenie wykonała 

wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma 

GROBUD- Iwona Kominiarczyk z Kaczek Średnich 

za kwotę 7.749,00 zł 

 

 

Budowa budynku szatniowo – magazynowego w Kawęczynie 

Dnia 17 lipca 2020 r. miał miejsce odbiór końcowy robót zadania pn. „Budowa budynku 

szatniowo-magazynowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku 

sportowym w Kawęczynie”. Koszt inwestycji to 

258.189,30 zł brutto, z czego 100.000,00 zł Gmina 

Kawęczyn otrzyma w formie dotacji ze środków 

Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu była 

budowa pozytywnego wizerunku sportu 

kojarzonego ze zdrowiem i higieną oraz poprawa 

warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo-

sanitarnych przy obiektach sportowych na terenie 

województwa wielkopolskiego.  
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2.3  Budżet obywatelski i fundusz sołecki. 

Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek jego 

wprowadzenia dotyczy jedynie miast na prawach powiatu. W gminie Kawęczyn nie został 

wprawdzie utworzony budżet obywatelski, za to nieprzerwanie od 2015 r. w budżecie 

gminy wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego (pierwsza decyzja o 

wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęta została przez Radę 

Gminy Kawęczyn w 2014 r. i dotyczyła funduszu sołeckiego na rok 2015). 

Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać 

kilku wymogom ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które 

mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie 

w ramach funduszu sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze 

sołectwa i spełniać trzy warunki: 

1) służyć poprawie życia mieszkańców, 

2) należeć do zadań własnych gminy, 

3) być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w 

ramach środków określonych dla danego sołectwa). 

Sołtysi wszystkich miejscowości gminy Kawęczyn, w terminie do 31 lipca 2019 r. 

poinformowani zostali przez Wójta Gminy Kawęczyn o wysokości środków 

przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. Z 

propozycjami podziału środków występowały uprawnione podmioty tj. sołtys, rada 

sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a ostateczną decyzję podjęły zebrania 

wiejskie. Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2020 r. przedłożyli sołtysi 

Wójtowi w ustawowym terminie tj. do 30 września 2019 r. W trakcie 2020 r. dwadzieścia 

dwa sołectwa zdecydowały się na zmianę zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć lub 

ich zakresu, w tym pięć sołectw dwa razy zmieniało wnioski o przyznanie środków z 

funduszu sołeckiego. Zmiany te nie doprowadziły do przekroczenia pierwotnie 

przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte zgodnie z procedurą jak przy uchwalaniu 

wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie wiejskie). 
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Tabela nr 9 Zestawienie przedstawiające wydatki zrealizowane w ramach 
funduszu sołeckiego w 2020 roku 

Lp. Sołectwo Planowane 
wydatki w 

2020 r. 

Wydatki 
poniesione w 

2020r. 

% 
wykorzystani

e środków 
1 Będziechów 22.834,19 22.834,04 99,99 

2 Chocim 18.026,99 15.007,50 83,25 

3 Ciemień 21.187,28 20.389,76 96,24 

4 Dzierzbotki 15.400,84 15.064,85 97,82 

5 Dziewiątka 17.092,26 4.516,68 26,43 

6 Głuchów 28.264,55 27.112,21 95,92 

7 Kawęczyn 34.050,99 32.904,90 96,63 

8 Kowale Pańskie 17.759,93 16.442,92 92,58 

9 Kowale Pańskie 
Kolonia 

31.691,90 31.141,16 98,26 

10 Leśnictwo 17.804,44 9.348,00 52,50 

11 Marcinów 15.178,29 14.392,86 94,83 

12 Marcjanów 17.270,31 17.262,26 99,95 

13 Marianów 16.958,73 13.373,13 78,86 

14 Marianów Kolonia 16.380,08 14.496,10 88,50 

15 Milejów 20.875,70 18.651,89 89,35 

16 Młodzianów 14.243,55 12.406,94 87,11 

17 Nowy Świat 12.863,71 11.423,71 88,81 

18 Siedliska 12.418,60 11.089,10 89,29 

19 Skarżyn 16.602,64 16.498,85 99,37 

20 Stanisława 11.394,84 10.236,40 89,83 

21 Tokary 23.546,37 22.853,46 97,06 

22 Wojciechów 19.584,88 18.007,93 91,95 

23 Żdżary 25.949,97 18.705,55 72,08 

 447.381,04 394.160,20 88,10 

 

Jak wynika z przedstawionej tabeli, 88,10 % zadań zaplanowanych do realizacji w 

ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. zostało wykonanych. 



Raport o stanie gminy Kawęczyn za rok 2020 
 

24  

Prawidłowe wykonanie wydatków umożliwia Wójtowi wystąpienie do Wojewody z 

wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach 

funduszu sołeckiego. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, 

gmina Kawęczyn powinna otrzymać zwrot wykonanych wydatków w wysokości 40%, 

jednak z powodu przekroczenia maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa w 

skali kraju, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 12 cyt. ustawy, 

stosuje w ostatnich latach mechanizm korygujący, obniżający procentową wysokość 

zwrotu. 

W maju 2020r. Wójt Gminy Kawęczyn wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z 

wnioskiem o zwrot części wydatków Gminy Kawęczyn w ramach funduszu sołeckiego za 

rok 2019. Wówczas, na wykonaną kwotę 388.719,00 zł, po zastosowaniu mechanizmu 

korygującego przez MSWiA, gminie przysługiwał zwrot w wysokości 19,653 % tj. 

76.395,06 zł i taka kwota zasiliła budżet gminy w sierpniu 2020 r. 

Z kolei z tytułu wykonania funduszu sołeckiego za rok 2020 w wysokości 

394.160,20zł, gminie przysługiwać będzie zwrot w wysokości 19,013 % (mechanizm 

korygujący zastosowany przez MSWiA) tj. 74.941,68 zł. Ta kwota zasili budżet gminy 

Kawęczyn w roku 2021. 

 

Wykres nr 6 Zwrot wydatków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

poniesionych w ramach realizacji funduszu sołeckiego 
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Wykres nr 7 Podział wydatkowanych środków z funduszu 

sołeckiego wg rodzaju zadań 

 

 

Na podstawie przedstawionego Wykresu nr 7 zauważamy, że środki z funduszu 

sołeckiego zostały w 2020 roku przeznaczone m.in. na:  

1) realizację zadań z zakresu dróg (160.437,19 zł): 

• zakupiono ok. 5.000 ton żwiru, 

• opłacano ok. 200 h pracy sprzętu (równiarka, koszenie poboczy, catapiler), 

• przebudowano 174 mb chodnika w Kawęczynie, 

2) przedsięwzięcia związane z placami rekreacyjno – sportowymi (117.657,97zł) w 

tym: 

• wykonano przyłącze wody do placu w Będziechowie, 

• zagospodarowywano place rekreacyjno - sportowe w: Chocimiu (20 mb kostki, 

kosz, 2 ławki), Głuchowie (siłownia plenerowa – 5 podwójnych urządzeń, 

betonowy stół do gry w tenisa, ognisko, 7 ławek, grill gazowy stojak na rowery, 

lampa solarna, maszt), Kowalach Pańskich Kolonii (traktor Stiga, 

zagospodarowanie terenu zieleni – usługa), 

• wykonano dokumentację oraz wniesiono wkład w budowę altany w Ciemieniu,  

• wykonano dokumentację i ogrodzenie terenu (117 mb) pod plac zabaw w 
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Dzierzbotkach, 

• wykonano dokumentację na siłownię zewnętrzną oraz wyposażono boisko w 

Marcinowie (4 ławki, 3 stojaki do rowerów, ok.100 mb siatki, 3 piłki) 

• zakupiono materiały budowlane na budowę altany w Marcjanowie, 

• montowano ogrodzenia na działkach w Marianowie Kolonii (57 mb) i 

Stanisławie (77,5 mb), 

• ponoszono bieżące koszty utrzymania placów (tj. zakup paliwa do kosiarek, 

nawozów opłaty za energię, wodę) w: Będziechowie, Dzierzbotkach, 

Głuchowie, Skarżynie, Stanisławie, Tokarach, Żdżarach 

3) zadania związane ze świetlicami wiejskimi (58.601,98zł): 

• zakupiono 10 zestawów stołów i ławek w sołectwie Kawęczyn, 

• wykonano dokumentację na wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy 

wiejskiej oraz zakupiono wyposażenie (2 stoły gastronomiczne, szafki ścienne) 

w Marianowie, 

• doposażano świetlicę w Skarżynie (zakup materiałów na wykonanie stołów, 9 

karniszy, nagłośnienie), 

• termomodernizowano i doposażano ((grill gastronomiczny) świetlicę wiejską 

w Wojciechowie), 

• remontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Żdżarach,  

• ponoszono bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty za energię, 

wodę) w: Ciemieniu, Marcjanowie, Marianowie, Młodzianowie, Skarżynie, 

Tokarach, Wojciechowie, 

4) doposażenie OSP (9.849,00 zł) w tym: 

• zakup 15 hełmów dla OSP Kawęczyn (środki z funduszu sołeckiego: 

Dzierzbotek, Kawęczyna i Nowego Światu), 

• zakup 6 par rękawic i 8 par wkładek do butów dla OSP Kowale Pańskie (środki 

z funduszu sołeckiego: Dziewiątki, Kowali Pańskich, Kowali Pańskich Kolonia) 

• zakup okna garażowego dla OSP Skarzyn, 

• zakup 27 mb kostki do utwardzenie wjazdu do OSP Tokary. 

5) działania na rzecz rozwoju kultury (14.603,35): 

• opracowanie/aktualizacja Strategii Rozwoju Sołectwa: Dzierzbotki, Milejów, 

• zakup 4 stołów w sołectwie Dziewiątka, 
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• zakup 8 zestawów ławek i stołów w Kowalach Pańskich, 

• zakup 14 zestawów ławek i stołów dla sołectwa Kowale Pańskie Kolonia, 

• kultywowanie tradycji poprzez przygotowanie potraw regionalnych w 

Marcjanowie i Milejowie, 

• zakup namiotu o wymiarach 6x12m w sołectwie Młodzianów 

• zagospodarowanie placu przy kapliczce w Milejowie (zakup 2 ławek żeliwnych, 

7 krzewów)  

6) Oświetlenie uliczne (27.842,76 zł): 

• Przebudowa istniejącej linii napowietrznej poprzez montaż przewodu i 1 oprawy 

oświetlenia ulicznego w Głuchowie – dokumentacja i montaż, 

• Montaż lampy oświetlenia ulicznego w Kowalach Pańskich, 

• Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV poprzez montaż przewodu i 1 

oprawy oświetlenia ulicznego w Milejowie – montaż,  

• Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV poprzez montaż przewodu i 1 

oprawy oświetlenia ulicznego w Nowym Świecie – dokumentacja i montaż, 

• Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV poprzez montaż przewodu i 6 

opraw oświetlenia ulicznego w Tokarach Pierwszych. 

6) Doposażenie szkół (5.167,95) w tym: 

• zakup 2 tablic, przyrządów do tablicy magnetycznej oraz urządzenia 

wielofunkcyjnego do szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich (środki z 

funduszu sołeckiego sołectwa: Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, 

Siedliska),  

• zakup 2 szafek szkolnych dla szkoły podstawowej w Tokarach. 
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              3. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

3.1. Prawa własności przysługujące gminie 

Zasób Gminy Kawęczyn stanowią obiekty budowlane oraz nieruchomości 

niezabudowane. Na mienie Gminy Kawęczyn składają się: 

1) Grunty ogółem – 137,6110 ha,w tym: 

a) oddane w użytkowanie wieczyste: 1,5200, 

b) grunty pod drogami publicznymi: 63,9789 

c) grunty pod drogami wewnętrznymi: 52,4547 

d) grunty zabudowane i niezabudowane: 19,6574 

2) Lokale mieszkalne: 

a) W Ośrodku Zdrowia w Tokarach – 1 lokal, 

b) W Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich – 1 lokal 

3) Lokale socjalne:  

a) W Będziechowie – 1 lokal. 

b) W Młodzianowie – 6 lokali 

c) W Ośrodku Zdrowia w Tokarach – 1 lokal 

4) Obiekty oświatowe i opiekuńcze: 

a) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie, 

b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, 

c) Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich, 

d) Szkoła Podstawowa płk. Pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie, 

e) Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich, 

f) Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie, 

g) Gminny Żłobek w Kawęczynie. 

5) Obiekty kulturalne: 

a) Biblioteka Gminna w Kowalach Pańskich oraz oddział                                                            

w Tokarach Pierwszych, 

b) Świetlica Wiejska w Ciemieniu, 

c) Świetlica Wiejska w Marcjanowie, 
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d) Świetlica Wiejska w Młodzianowie, 

e) Świetlica Wiejska w Wojciechowie, 

f) Świetlica Wiejska w Kawęczynie (pomieszczenia użyczone od OSP), 

g) Świetlica Wiejska w Marianowie (pomieszczenia użyczone od OSP), 

h) Świetlica Wiejska w Milejowie (pomieszczenia użyczone od OSP), 

i) Świetlica Wiejska w Skarżynie (pomieszczenia użyczone od OSP), 

j) Świetlica Wiejska w Tokarach Pierwszych                                                       

(pomieszczenia użyczone od OSP), 

k) Świetlica Wiejska w Żdżarach (pomieszczenia użyczone od OSP) 

6) Lokale użytkowe Gminy Kawęczyn: 

a) Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych – 2 lokale  

b) Ośrodek Zdrowia w Kowalach Pańskich – 3 lokale, 

c) Budynek Urzędu Gminy w Kawęczynie,  

d) lokal użytkowy w budynku po tzw. „Agronomówce” 

e) garaż w Kowalach Pańskich, 

f) garaż w Tokarach Pierwszych, 

7) Obiekty wodociągowe i kanalizacyjne: 

a) czynna sieć wodociągowa o dł. 151,80 km,  

b) stacje uzdatniania wody: w Tokarach Pierwszych, Kowalach Pańskich 

Kolonia, Marcjanów, 

c) czynna sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 18,21 km, 

d) oczyszczalnia ścieków w Kawęczynie 

8) Obiekty rekreacyjno - sportowe: 

a) Boisko sportowe wraz z zapleczem w Tokarach Pierwszych, 

b) Boisko sportowe wraz z zapleczem w Kawęczynie, 

c) Plac rekreacyjny w Kawęczynie, 

d) Plac rekreacyjno – sportowy w Będziechowie, 

e) Plac rekreacyjno sportowy w Ciemieniu, 

f) Plac rekreacyjno – sportowy w Chocimiu, 

g) Plac rekreacyjno – sportowy w Dzierzbotkach, 

h) Plac rekreacyjno – sportowy w Marcinowie (teren użyczony od osoby 

fizycznej), 

i) Plac rekreacyjno – sportowy w Głuchowie, 
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j) Plac rekreacyjno sportowy w Kowalach Pańskich (teren użyczony od OSP), 

k) Skwer w Tokarach Pierwszych, 

l) Plac rekreacyjno – sportowy w Żdżarach (teren użyczony od OSP), 

m) Plac rekreacyjny w Skarżynie, 

n) Teren pod plac rekreacyjny w Stanisławie, 

o) Teren pod plac rekreacyjno – sportowy w Marianowie Kolonii, 

p) Kompleks boisk „Orlik” w Kawęczynie. 

W 2020 roku podłączonych zostało 19 budynków mieszkalnych do zbiorczej sieci 

wodociągowej oraz 1 do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Wybudowano 470 metrów sieci 

wodociągowej. 

 

3.2. Zmiany w stanie mienia komunalnego 

W roku 2020 Gmina Kawęczyn nabyła następujące mienie w drodze cywilno-prawnej 

(umów kupna): 

1) dz. nr 323/3 o pow. 0,0135 ha, obręb Żdżary – przeznaczona na drogę 

publiczną, 

2) dz. nr 323/5 o pow. 0,0521 ha, obręb Żdżary – przeznaczona na drogę 

publiczną, 

2) dz. nr 322/1 o pow. 0,0203 ha, obręb Żdżary – przeznaczona na drogę 

publiczną, 

3) dz. nr 321/1 o pow. 0,0742 ha, obręb Żdżary – przeznaczona na drogę 

publiczną, 

4) dz. nr 107/1 o pow. 0,0791 ha, obręb Tokary II – przeznaczona na drogę 

publiczną, 

Wpływ na stan mienia komunalnego miały również działki przejęte na podstawie 

decyzji Wójta Gminy Kawęczyn, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami: 

1) 146/15 o pow. 0,0131ha, obręb Marianów Kolonia, 

2) 146/17 o pow. 0,0502ha, obręb Marianów Kolonia, 

3) 145/1 o pow. 0,0322ha, obręb Marianów Kolonia, 

4) 145/6 o pow. 0,0171ha, obręb Marianów Kolonia, 

5) 144/1 o pow. 0,0708ha, obręb Marianów Kolonia, 

6) 144/7 o pow. 0,0451ha, obręb Marianów Kolonia, 
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7) 144/8 o pow. 0,0969ha, obręb Marianów Kolonia, 

8) 143/1 o pow. 0,1249ha, obręb Marianów Kolonia, 

9) 143/2 o pow. 0,0960ha, obręb Marianów Kolonia, 

10) 143/14 o pow. 0,0803ha, obręb Marianów Kolonia, 

11) 142/1 o pow. 0,0193ha, obręb Marianów Kolonia, 

12) 142/6 o pow. 0,0132ha, obręb Marianów Kolonia, 

13) 403/6 o pow. 0,0465ha, obręb Kawęczyn, 

14) 403/7 o pow. 0,0327ha, obręb Kawęczyn. 

 

3.3. Dochody z tytułu wykonywania praw własności 

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31 grudnia 2020r. 

wyniosły 6.041,28 zł. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31 grudnia 

2020r. wyniosły 97.286,82 zł. 
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4. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I 
STRATEGII 

                                                                                                                                                                                 

W 2020 r. Gmina Kawęczyn realizowała 13 następujących programów i polityk. 

4.1. Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023 

 

Najważniejszym dokumentem programowym w gminie Kawęczyn jest Strategia 

Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023. Strategia ma charakter nadrzędny 

względem innych dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza istotne ramy, 

myśląc o trwałym rozwoju. 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023 rozpoczęła się z 

chwilą podjęcia przez Radę Gminy Kawęczyn uchwały nr XLVII/306/2018 w dniu 16 

października 2018 r. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Kawęczyn. W ten 

sposób utworzono prawne ramy wdrażania strategii. 

Wyznaczona misja Gminy Kawęczyn w roku 2018 r. otrzymała brzmienie: 

MISJA ROZWOJU: 

Gmina Kawęczyn tworzy korzystne warunki rozwoju gospodarczego i podejmuje 

działania na rzecz podniesienia jakości życia. Czyni to poprzez racjonalne 

wykorzystanie posiadanych zasobów środowiskowych, kulturowych i społecznych 

 

W lutym 2021r. został przyjęty Raport z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy 

Kawęczyn za rok 2020.  Raport przedstawiał poziom osiągnięcia wskaźników w 2020 

roku oraz zadania zrealizowane z podziałem na poszczególne cele. 

 

4.2. Plany Odnowy Miejscowości i Sołeckie Strategie Rozwoju. 

Plan Odnowy Miejscowości i Sołecka Strategia Rozwoju są jednym z elementów 

wpływających na rozwój oraz poprawę warunków pracy i życia mieszkańców.  

Dokumenty te są zgodne z dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, 

regionalnym i krajowym. Mają na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju 

miejscowości. W przygotowaniu dokumentu od samego początku uczestniczą mieszkańcy 
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danego sołectwa. Po przyjęciu przez zebranie wiejskie, zostają zatwierdzona przez radę 

gminy. 

Plany jak i Strategie zawierają działania długofalowe. Określają kierunek rozwoju 

danego sołectwa oraz przedstawiają metody i narzędzia jego wdrażania. Ponadto 

umożliwiają planowanie, realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak 

najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców. 

W gminie Kawęczyn 11 sołectw ma plan odnowy miejscowości i 15 sołectw strategie 

rozwoju gminy.  

 

Tabela nr 10 Wykaz sołectw posiadających Plan Odnowy Miejscowości (POM) 
i/lub Sołecką Strategię Rozwoju (SSR) 
Nazwa sołectwa Data 

przyjęcia 

uchwałą RG 

Data 

aktualizacji 

(POM) 

Data przyjęcia 

uchwałą RG 

Data 

aktualizacji 

(SSR) 

Będziechów 29.08.2014 29.10.2019 31.01.2017 - 

Chocim - - 31.01.2017 - 

Ciemień 30.04.2019 - 31.01.2017 - 

Dzierzbotki - - 20.07.2020 - 

Dziewiątka - - 31.01.2017 - 

Głuchów 31.03.2015 29.10.2019 31.01.2017 - 

Kawęczyn 26.09.2007 10.03.2016 31.01.2017 - 

Kowale Pańskie - 

Kolonia 

30.04.2010 29.10.2019 10.03.2016 - 

Marcinów 31.07.2014 29.10.2019 - - 

Marcjanów - - 31.01.2017 15.04.2020 

Marianów 31.03.2015 29.10.2019 - - 

Marianów-

Kolonia 

- - 31.01.2017 - 

Milejów 29.09.2014 29.10.2019 31.01.2017 20.07.2020 

Młodzianów - - 31.01.2017 - 

Skarżyn 30.04.2010 29.09.2014 31.01.2017 - 

Tokary Pierwsze 26.09.2007 29.10.2019 10.03.2016 - 

Żdżary 17.12.2014 10.03.2016 31.01.2017 -  
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Planowane w poszczególnych dokumentach przedsięwzięcia mają przyczynić się do 

aktywizacji mieszkańców i podniesienia atrakcyjności danego sołectwa. 

4.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kawęczyn 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną 

gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kawęczyn. 

Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kawęczyn uchwalone zostało Uchwałą Nr XXXV/188/2013 w dniu 10 września 

2013r.  Zmiana do dokumentu wprowadzana były Uchwałą nr Nr XL/274/2018 Rady 

Gminy Kawęczyn w dniu 26 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”. 

Aktualna trwa procedura związana z realizacją Uchwały nr XII/106/2019 Rady 

Gminy Kawęczyn z dnia 17 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kawęczyn. 

Celem zmiany Studium jest stworzenie możliwości prawnych dla podejmowania 

nowych działań inwestycyjnych wyznaczając tereny obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów dla terenów położonych w miejscowościach: Głuchów, Nowy Świat, Żdżary 

oraz dokonanie zmiany ustaleń studium celem umożliwienia kontynuowania działalności 

z zakresu wydobywania kopalin w miejscowości Leśnictwo. 

 

4.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

W 2020r. w Gminie Kawęczyn obowiązywało 12 następujących planów: 

1) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/135/97 Rady Gminy w Kawęczynie z 

dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy 

Kawęczyn,  

2) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr II/12/98 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 04 

listopada 1998 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn, 

3) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/76/99 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 
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października 1999 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gm. Kawęczyn,  

4) Plan zatwierdzony Uchwałą  Nr XXV/109/2000 Rady Gminy w Kawęczynie z 

dnia 26 września 2000 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn,  

5) Plan zatwierdzony nr Uchwałą Nr XXXVII/163/2001 Rady Gminy w 

Kawęczynie z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn, 

6) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr III/18/2002 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 13 

grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Marcjanów, gmina 

Kawęczyn,  

7) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX/213/2014 Rady Gminy Kawęczyn z 

dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn – 

Kawęczyn Centrum”, 

8) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX/215/2014 Rady Gminy Kawęczyn z 

dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów Kolonia”,  

9) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 

28.10.2016r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - 

Kawęczyn Wschód", 

10) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Kawęczyn z 

dnia 30.10.2017r. w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy 

drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa”.  

11) Plan zatwierdzony Uchwałą nr XLII/287/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 

28.06.2018r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działek nr 274, 275 i 276 (obręb Kawęczyn) 

położonych w miejscowości Kawęczyn. 

12) Plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 

6 października 2020 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia – 

Marianów-Kolonia Zachód”. 

W trosce o rozwój przedsiębiorczości w 2020r. przystąpiono do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów 

Kolonia przeznaczającego 8ha gruntów pod strefę inwestycyjną (zgodnie z Uchwałą Rady 

Gminy Kawęczyn Radę Gminy Kawęczyn Uchwały Nr VIII/64/2019 z dnia 30 kwietnia 

2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna”. Obecnie trwają 

prace projektowe związane z opracowaniem w/w planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

W 2020 r. na terenie Gminy Kawęczyn powstało 22 nowych punktów adresowych 

oraz Urząd Gminy w Kawęczynie wydał: 

1) 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

2) 65 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 

3) 12 postanowień zatwierdzających wstępne projekty podziału nieruchomości,  

4) 13 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 

5) 2 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 

6) 10 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 

7) 8 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego,  

8) 33 zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.5. Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Kawęczyn 

Program Rewitalizacji realizowany jest przez Gminę Kawęczyn od listopada 2017 

roku. Obszary rewitalizacji obejmuje miejscowości: Chocim, Głuchów, Kawęczyn, 

Młodzianów, Tokary Pierwsze.  

W roku 2020 w ramach realizacji rewitalizacji na wyżej wymienionych terenach 

przeprowadzano działania mające na celu poprawę integracji mieszkańców, integracji 

międzypokoleniowej z osobami niepełnosprawnymi, zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców 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 
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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, zagospodarowanie placu 

rekreacyjno-sportowego w Głuchowie. 

 

4.6. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Kawęczyn na lata 2016-2020 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn na 

lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą nr XII/85/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 

10.11.2015r. Dokument opracowano w celu tworzenia warunków do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej gminy Kawęczyn. 

Gmina posiada 6 lokali mieszkalnych i pod najem socjalny w miejscowościach: 

1. Tokary Pierwsze– lokal mieszkalny w budynku Ośrodka Zdrowia o pow. 

użytkowej 72,5 m²,   

2. Tokary Pierwsze – lokal pod najem socjalny w budynku Ośrodka Zdrowia o pow. 

użytkowej 60,45 m²,  

3. Tokary Pierwsze – lokal pod najem socjalny przy budynku gospodarczym 

Ośrodka Zdrowia o pow. użytkowe 35,09 m – ze względu na stan techniczny w 

2020 roku przestał pełnić funkcję lokalu socjalnego, 

4. Będziechów – lokal pod najem socjalny po byłej szkole podstawowej o 

powierzchni użytkowej 70,00 m²,  

5. Młodzianów – 6 lokali pod najem socjalny w budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy o łącznej powierzchni użytkowej 139,58 m²,  

6. Kowale Pańskie– lokal mieszkalny po byłym Ośrodku Zdrowia o powierzchni 

użytkowej 61,18 m²,  

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są: czynsze za najem lokali 

mieszkalnych, środki z budżetu gminy. 

 W grudniu 2020r. został uchwalony Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kawęczyn na lata 2021 – 2023. 
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4.7 Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 
 

Na terenie Gminy Kawęczyn posiadamy 72 zabytki nieruchome wpisane do Gminnej 

Ewidencji Zabytków, z czego 11 posiada Kartę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 

korzysta z pełnej ochrony konserwatorskiej. 

Ponadto na terenie Gminy Kawęczyn znajdują się zabytki ruchome. Najbardziej 

wartościowy zbiór zabytków ruchomych stanowi wyposażenie dwóch kościołów z terenu 

gminy - w kościele parafialnym pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich (32 

pozycje stanowiące wyposażenie i wystrój kościoła parafialnego) oraz kościele 

parafialnym pw. św. Andrzeja w Tokarach (20 pozycji stanowiących wyposażenie 

i wystrój kościoła parafialnego). 

Na obszarze gminy Kawęczyn zostały zewidencjonowane 262 stanowiska 

archeologiczne, w tym 1 obiekt wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.                               

Na mocy  uchwały  nr  VII/56/2019  Rady  Gminy  Kawęczyn z  dnia  29 marca  2019  r.  w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 został 

przyjęty Gminny Program Opieki nad Zabytkami na kolejne 4 lata. Celem programu jest 

określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad 

zabytkami w gminie. Przeanalizowane zostały dokumenty strategiczne dotyczące 

zarówno województwa wielkopolskiego, jak i Gminy Kawęczyn w zakresie ochrony 

zabytków. Analiza zasobów kulturowych gminy pozwala wyznaczyć kierunki działań w 

obszarach zachowania dziedzictwa kulturowego. W 2020r. nie finansowano zadań 

związanych z ochroną zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Kawęczyn 

 

4.8 Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kawęczyn został przyjęty uchwałą Nr 

X/64/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 września 2015r. w sprawie: przyjęcia „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kawęczyn”. Plan zawiera działania, które były i są 

podejmowane na poziomie lokalnym, leżące w kompetencji samorządu lokalnego, 

lokalnych przedsiębiorców, a także społeczeństwa gminy Kawęczyn. Celem działań jest 

redukcja emisji CO2, zmniejszenie energochłonności w różnych dziedzinach gospodarki 

oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. 

Działania te zostały podzielone na działania samorządowe, które skupiają się na 

obszarach publicznych oraz działania w obrębie społeczeństwa, których głównym 
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tematem były zadania wykonywane w obszarze mieszkańców gminy. Program składa się 

z następujących celów: 

1)  Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa 

efektywności energetycznej obiektów komunalnych. 

2) Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii 

użytkowej w sektorze mieszkalnym i rolnym. 

3) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

4) Promocja i edukacja oraz wspieranie idei proekologicznych. 

 

 4.9 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020 
 

Uchwałą nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 października 2016 

r. został przyjęty „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020 

z perspektywą do 2024 roku”. Celem Programu ochrony środowiska, jest troska o 

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego środowiska na terenie gminy (dla 

mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społeczno-gospodarczej) z 

zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 

poprzez stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy pozostającego w równowadze ze środowiskiem przyrodniczym. 

Realizując założenia wynikające z programu gmina podjęła następujące działania w 2020:  

Znajdujący się w miejscowości Chocim drzewo z gatunku wiąz szypułkowy został uznany 

za pomnik przyrody i otrzymał nazwę „Chocimierz”.  Uchwałą nr XXIX/205/2020 Rady 

Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia za pomnik 

przyrody znajdujące się w miejscowości Chocim wiąz szypułkowy został uznany za 

pomnik przyrody i otrzymał nazwę „Chocimierz”.   

Na mocy Porozumienia z dnia 25 lipca 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Gminą Kawęczyn 

podjęta została współpraca, która ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom 

przystąpienie do Programu Czyste Powietrze i umożliwić załatwienie formalności na 

miejscu w Urzędzie Gminy, bez konieczności udawania się do siedziby WFOŚiGW w 

Poznaniu.  W 2020 roku w Urzędzie Gminy przyjmowane były wnioski o dofinansowanie 

m.in. na wymianę i montaż źródła ciepła na nowe źródło ciepła spełniające warunki 

Programu wraz z przyłączem, docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych 
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budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego i od 

pomieszczeń nieogrzewanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub 

modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. W 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 

13 wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. 

Wnioski te zostały przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Od początku współpracy z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielono kilkadziesiąt porad i 

wyjaśnień.  

W celu monitorowania jakości powietrza na terenie gminy został zamontowany 

czujnik jakości powietrza na budynku Szkoły Podstawowej w Kawęczynie. Czujnik mierzy 

koncentrację pyłów zawieszonych PM 1, PM 2,5 i PM 10, ciśnienie atmosferyczne oraz 

wilgotność i temperaturę powietrza. Analiza całodobowych wskazań czujnika jakości 

powietrza przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie (wg progów klas indeksu jakości 

powietrza: bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły, bardzo zły) za okres od 

stycznia do grudnia 2020 r. wykazała, że przypadek „bardzo złej” jakości powietrza 

wystąpił jeden raz, a „złej” dziewięć razy natomiast pozostałe dni były „umiarkowane” – 

42 razy i „dobre” i „bardzo dobre”.  

 

4.10 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Kawęczyn. 
 

W 2020 roku obowiązywała Uchwała Nr XXXIX/216/2014 Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 7 lutego 2014 r.  w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kawęczyn na lata 2013-2032”. 

W 2020 rok zadanie to nie było realizowane z uwagi na brak przyznania 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu w Poznaniu.  W dniu 23.07.2019 roku został złożony do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek na wsparcie 

realizacji przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu pn.” Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kawęczyn”. Wniosek nie został 

pozytywnie rozpatrzony. 
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4.11 Gminna Strategia Rozwoju Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

przyjęta została Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 17.12.2014r. 

Głównym celem strategii było stworzenie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz 

skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

Do celów szczegółowych zaliczono:  

1) Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu oraz zapobieganie ich skutkom. 

2) Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

3) Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania 

oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

4) Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie 

rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

5) Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

6) Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

 

W 2020 r. na bieżąco realizowano cele Strategii. Podejmowano działania zapewniające 

bezpieczeństwo socjalne, poprzez udzielanie różnych form pomocy finansowej i 

rzeczowej. Wspierano rodziny poprzez realizację programów pomocowych m.in. Karta 

Dużej Rodziny, stypendia szkolne, realizacja świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, 

program „500+”, Dobry Start, pomoc żywnościowa w ramach programu operacyjnego: 

Pomoc żywnościowa - podprogram 2019.” zatrudnienie asystenta rodziny. Prowadzono 

procedury Niebieskiej Karty. Osoby uzależnione od alkoholu kierowane były na Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub do terapeutów uzależnień.  

 

4.12 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kawęczyn 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie realizuje zadania wynikające z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020, 2021-2023. Gło wnym celem programu jest tworzenie 

warunko w umoz liwiających realizowanie spo jnego systemu na rzecz wsparcia rodzin 

przez ywających trudnos ci w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekun czo – 

wychowawczych. 

W 2020 roku łącznie z pomocy w formie Asystenta Rodziny skorzystało 9 rodzin.  W 
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2020r. zakon czono wspo łpracę z dwoma rodzinami: jedna rodzina ze względu na 

osiągnięte efekty wspo łpracy, a z drugą rodziną ze względu na pozbawienie władzy 

rodzicielskiej. W czterech rodzinach objętych wsparciem asystenta rodzice mają 

ograniczoną władzę rodzicielską i objęci są nadzorem kuratora sądowego. Ponadto 

rodziny te posiadają postanowienie sądowe z nakazem wspo łpracy z asystentem rodziny 

  

4.13 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomani w Gminie Kawęczyn. 

 

W 2020 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 XV/131/2019 

Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2019 roku. Celami programu było ograniczenie 

szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, 

ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci 

wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym, zapewnienie dostępności 

pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin,  motywowanie osób 

uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, 

realizacja programów profilaktycznych, tworzenie dla dzieci i młodzieży alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu oraz działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa 

w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, narkomani i przemocy w rodzinie, 

w szczególności skierowana do dzieci i młodzieży. 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej działania z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom były w znacznej mierze ograniczone. W 2020 roku funkcjonował Punkt 

Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin działający w budynku po 

byłym ośrodku zdrowia w Kowalach Pańskich - Kolonii. W okresie marzec – maj miejsce 

miały tzw. teleporady mające formę rozmów telefonicznych z terapeutą uzależnień. Przez 

pozostały okres czasu odbywały się zajęcia terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym z 

zachowaniem reżimu sanitarnego oraz z podziałem na grupy w związku z obostrzeniami 

dotyczącymi określonej liczby osób mogących się gromadzić.  

W ramach realizacji jednego z celów programu, jakim jest tworzenia dla dzieci i 

młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu została dofinansowana 

jednodniowa wycieczka do Ośrodka Aktywnego Wypoczynku „Michasiówka”. 
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Wspomagano również działalność gromady zuchowej i drużyny harcerskiej 

funkcjonujących przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych oraz 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Środki w ramach programu przeznaczano też na 

organizację konkursu „Mamo, Tato – Nie pij! Nie pal!”, który w roku 2020 odbył się w 

formie on-line z uwagi na naukę zdalna w szkołach.  Ponadto środki z programu były 

wykorzystywane na pokrycie kosztów procedury postępowania sądowego w leczeniu 

osób uzależnionych. Łącznie na realizację działań z zakresu zapobiegania i 

przeciwdziałania uzależnieniom wykorzystano kwotę 38 153,99 zł, przy planie 50 000,00 

zł i realnych wpływach w kwocie 58 273,75 zł. 

Na terenie Gminy Kawęczyn w 2020 roku działa Zespół Interdyscyplinarny 

tworzony przez grupę specjalistów z różnych instytucji, mający na celu niesienie pomocy 

osobom pokrzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy. Zespół 

Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. 

W okresie od grudnia 2019r. do listopada 2020r. do Zespołu Interdyscyplinarnego 

wpłynęło 11 „Niebieskich Kart”, załoz onych przez policję w s rodowiskach, w kto rych 

występuje przemoc.   

Zespo ł pracował łącznie z 15 rodzinami, z czego 4 „Niebieskie Karty” były 

realizowane z 2019r.  Po wnikliwym rozpatrzeniu s rodowisk, pracownik socjalny w 

ramach swoich kompetencji informował rodziny o moz liwos ci skorzystania z pomocy 

psychologicznej, prawnej oraz w formie poradnictwa medycznego. Rodzinom udzielano 

informacji i kierowano   osoby do instytucji pomocowych takich jak: 

1) Warsztaty Terapii Odwykowej dla oso b uzalez nionych i wspo łuzalez nionych 

w Kowalach Pan skich – 8 oso b,  

2) Os rodek Terapii Odwykowej w Turku „PRYZMAT” -10 oso b, 

3) Oddział Leczenia Zespoło w Abstynenckich w Sokoło wce - 6 oso b,  

4) do szpitala w Warcie – Oddział Leczenia Zespoło w Abstynenckich 6 oso b,  

5) 8 oso b skorzystało z tzw. „wszywki” przeciwalkoholowej. 

Do Sądu Rejonowego w Turku zgłoszone były 8 s rodowisk z pros bą o wgląd w 

rodzinę, gdyz  Zespo ł Interdyscyplinarny nie posiada kompetencji w niekto rych 

poczynaniach. Do Prokuratury Rejonowej w Turku zgłoszono 4 rodziny. 

W wyniku pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i innych okolicznos ci sprzyjających, 

w niekto rych rodzinach sytuacja uległa poprawie, nastąpiło ustanie przemocy w rodzinie 

i podjęto decyzję o zakon czeniu procedury „Niebieskiej Karty'. W roku biez ącym 
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zakon czono protokołem 7 „Niebieskich Kart”. 

4.13 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Projekt rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z Organizacjami 

Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

2020 roku został poddany konsultacjom. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z ww. 

projektem zostało umieszczone w dniu 28.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Kawęczyn, stronie internetowej Gminy Kawęczyn i w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Kawęczyn. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość 

przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną lub 

pocztą elektroniczną. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne 

podmioty, w związku z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi dotyczące Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi. 

Roczny Program Współpracy Gminy Kawęczyn z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy Kawęczyn Uchwałą Nr 

XV/132/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Celem głównym programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

samorządem a organizacjami pozarządowymi.  

 W roku 2020 Zarządzeniem nr 10/2020 z dn. 31.01.2020 r. oraz Zarządzeniem 

11/2020 z dn. 31.01.2020 r. ogłoszono 2 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 oraz nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nastąpiło w dniu 26 lutego 2020 r. 

Finalnie podpisano 4 umowy na realizację n/w zadań publicznych Gminy Kawęczyn.  

W zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (84.500,00 zł): 

1) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 

Kawęczyn poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych 

o zasięgu lokalnym i regionalnym w Karate Kyokushin” – Stowarzyszenie 

Klub Sportów i Sztuk Walk z siedzibą ul. Folwarczna 27, 62 -700 Turek 

otrzymało 13.300,00 zł.  
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2) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 

Kawęczyn poprzez organizację i udział w imprezach sportowych o zasięgu 

lokalnym i regionalnym" – Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Orzeł 

Kawęczyn”, z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn otrzymało 71.200,00 

zł. 

W zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (33.000,00 zł): 

1) „Upowszechnianie kultury muzycznej w gminie Kawęczyn poprzez wspieranie 

działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach” 

Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach, z siedzibą Tokary Pierwsze 

50, 62-704 Kawęczyn otrzymało 30.000,00 zł.  

2) „Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Kawęczyn” Stowarzyszenia 

Towarzystwo Samorządowe, z siedzibą ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin 

otrzymało 3.000,00 zł.  

W 2020 r. podpisano w sumie 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na łączną 

kwotę 117.500,00 zł. z czego przyznane dotacje zostały wydatkowane w kwocie 

86.950,03 zł. Ze względu na pandemię wirusa Covid-19 i wprowadzonymi obostrzeniami 

wszystkie podmioty zrealizowały zadania w ograniczonym zakresie a nie wykorzystane 

środki z dotacji zwróciły wraz z naliczonymi odsetkami na konto gminy zgodnie                                  

z ustaleniami. Organizacje pozarządowe zgodnie z § 11 pkt 3 umów przedłożyły w 

terminie sprawozdania końcowe z wykonanych zadań publicznych. 

 Zgodnie z Programem współpraca 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 miała również formę pozafinansową.  
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY KAWĘCZYN 

 

5.1. Szczegółowy wykaz uchwał 

W 2020r. Rada Gminy podjęła76 niżej wymienionych uchwał. 
 

Tabela nr 11 Wykaz Uchwał podjętych przez Radę Gminy Kawęczyn w 2020 roku 
Lp. Numer uchwały Data 

podjęcia 
Tytuł 

1. XVI/134/2020 05.02.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
2. XVI/135/2020 05.02.2020 w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju 

Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023 za rok 2019 
3. XVI/136/2020 05.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Kawęczyn  

4. XVI/137/2020 05.02.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 

5. XVI/138/2020 05.02.2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

6. XVI/139/2020 05.02.2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, 
na które dofinansowanie jest przyznawane.  

7. XVI/140/2020 05.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Wielkopolskiego  

8. XVII/141/2020 15.04.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
9. XVII/142/2020 15.04.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego 
10. XVII/143/2020 15.04.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego 
11. XVII/144/2020 15.04.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Kawęczyn na rok 2020 

12. XVII/145/2020 15.04.2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego 
programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2019 roku 

13. XVII/146/2020 15.04.2020 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa 
Marcjanów przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa 
Marcjanów 

14. XVII/147/2020 15.04.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020 

15. XVII/148/2020 15.04.2020 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kawęczyn w 
Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 
Gmina” 

16. XVII/149/2020 15.04.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu. 
17. XVIII/150/2020 29.04.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
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18. XVIII/151/2020 29.04.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 
– 2028 

19. XVIII/152/2020 29.04.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego 

20. XVIII/153/2020 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od 
nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku   z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 

21. XIX/154/2020 29.05.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 
22. XIX/155/2020 29.05.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego 
23. XIX/156/2020 29.05.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie 
24. XX/157/2020 26.06.2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w 
Turku wraz z odpowiedzią na skargę 

25. XXI/158/2020 10.07.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum zaufania 
26. XXI/159/2020 10.07.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 
2019 

27. XXI/160/2020 10.07.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 
rok 2019 

28. XXI/161/2020 10.07.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
29. XXI/162/2020 10.07.2020 w sprawie zaliczenia dwóch odcinków dróg zlokalizowanych w 

miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia ich przebiegu 

30. XXI/163/2020 10.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie 
nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn 

31. XXI/164/2020 10.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie 
nieruchomości położonej w obrębie 0024 Tokary II 

32. XXI/165/2020 10.07.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Kawęczyn na rok 2020 

33. XXII/166/2020 20.07.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
34. XXII/167/2020 20.07.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kawęczyn na lata 2020-2028 
35. XXII/168/2020 20.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie umową użyczenia części 

nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 125 położonej 
w obrębie ewidencyjnym: 0012 Marcinów 

36. XXII/169/2020 20.07.2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Milejów 
na lata 2020-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa 
Milejów 

37. XXII/170/2020 20.07.2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dzierzbotki 
na lata 2020-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa 
Dzierzbotki 

38. XXII/171/2020 20.07.2020 w sprawie zgłoszenia sołectwa Dzierzbotki do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

39. XXIII/172/2020 04.08.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
40. XXIII/173/2020 04.08.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kawęczyn na lata 2020-2028 
41. XXIV/174/2020 10.09.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
42. XXIV/175/2020 10.09.2020 w sprawie zaliczenia odcinka drogi zlokalizowanej w 

miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia jej przebiegu 

43. XXIV/176/2020 10.09.2020 w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów 
dziecięcych 

44. XXIV/177/2020 10.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona 
dotyczącej utrzymania pasa zieleni przy drodze krajowej 72 trasa 
Turek – Przykona oraz pasów zieleni przydrożnej w okolicznych 
gminach przekazanej uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr 
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XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak 
OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku 

45. XXIV/178/2020 10.09.2020 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 
46. XXV/179/2020 06.10.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021 
47. XXV/180/2020 06.10.2020 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 
Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód" 

48. XXV/181/2020 06.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie 
nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn (dot. działki 
nr 257/1) 

49. XXV/182/2020 06.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie 
nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn (dot. działki 
nr 261/2) 

50. XXV/183/2020 06.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową 
użyczenia części działek położonych w miejscowości Marcinów 

51. XXV/184/2020 06.10.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kawęczyn na lata 2020-2028 

52. XXVI/185/2020 29.10.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
53. XXVI/186/2020 29.10.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 
54. XXVI/187/2020 29.10.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok 
55. XXVI/188/2020 29.10.2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2021 rok 
56. XXVII/189/2020 26.11.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
57. XXVII/190/2020 26.11.2020 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

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

58. XXVII/191/2020 26.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową 
użyczenia część nieruchomości gruntowej stanowiącej pas 
drogowy drogi publicznej kategorii powiatowej Nr 4491P Kowale 
Pańskie – Kawęczyn – Głuchów w obrębie Ciemień, gmina 
Kawęczyn 

59. XXVII/192/2020 26.11.2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za 
koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie i jej jednostką organizacyjnym 

60. XXVII/193/2020 26.11.2020 w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na okres od 
01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. 

61. XXVII/194/2020 26.11.2020 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w 
Kawęczynie oraz określenia warunków zwolnienia od ich 
ponoszenia 

62. XXVII/195/2020 26.11.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpłatnego dowozu 
dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn 

63. XXVIII/196/2020 08.12.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 
64. XXVIII/197/2020 08.12.2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 2021-2025 
65. XXVIII/198/2020 08.12.2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy 

Kawęczyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

66. XXVIII/199/2020 08.12.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę 

67. XXVIII/200/2020 08.12.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Kawęczyn 
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68. XXVIII/201/2020 08.12.2020 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej 
opłaty 

69. XXVIII/202/2020 08.12.2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

70. XXVIII/203/2020 08.12.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 
składania deklaracji 

71. XXVIII/204/2020 08.12.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami i urządzeniami niezbędnymi dla zapewnienia 
funkcjonowania sieci, stanowiących własność Gminy Kawęczyn 

72. XXIX/205/2020 29.12.2020 w sprawie ustanowienia za pomnik przyrody 
73. XXIX/206/2020 29.12.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kawęczyn na lata 2021 – 2028 
74. XXIX/207/2020 29.12.2020 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021 
75. XXIX/208/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
76. XXIX/208/2020 29.12.2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2021 

 

5.2. Omówienie realizacji uchwał 

 

W 2020 r. Rada Gminy Kawęczyn obradowała ogółem na 14 sesjach, w tym na 3 

sesjach zwyczajnych i 11 nadzwyczajnej. Podczas obrad Rada podjęła ogółem 76 uchwał. 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Kawęczyn uchwały zostały w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi są – w 

zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Wielkopolski, a w zakresie spraw finansowych 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Pięć z podjętych uchwał zostało 

unieważnionych w całości przez organ nadzoru, a w jednym przypadku Wojewoda 

Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części zapisów. 

Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie 

utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie została unieważniona w §5 pkt. 7 załącznika 

do uchwały o brzmieniu  „Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez:  przyjmowanie 

do Żłobka tylko dzieci zdrowych” oraz zapisu § 7 ust. 1 pkt. 2 załącznika do uchwały o 

brzmieniu „Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci, które posiadają orzeczenie lekarskie o 

braku przeciwskazań do uczęszczania do Żłobka, a w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające 

poziom ich rozwoju psychofizycznego”. Unieważnione zapisy zostały uznane za sprzeczne 

z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.  

Największa liczba podjętych w 2020 r. uchwał dotyczyła sfery okołobudżetowej, w 
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tym m.in.: zmian budżetu Gminy Kawęczyn na 2020 r., zmian wieloletniej prognozy 

finansowej, pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego oraz pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego, niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za 

koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie  

i jej jednostkom organizacyjnym, wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2019, udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminu Kawęczyn za rok 2019, uchwalenia budżetu gminy 

Kawęczyn na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028.  

Gmina Kawęczy współpracując z Powiatem Tureckim udzieliła pomocy finansowej na 

zadanie pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na 

pracownie tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Turku”  w wysokości 85.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Zakup 

respiratora stacjonarno - transportowego również dla potrzeb Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” w wysokości 4.000,00 zł. Ponadto Rada 

Gminy Kawęczyn przeznaczyła kwotę 37.458,78 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi – 

budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale 

Pańskie”. Uchwałą nr XVI/140/2020 z dnia 05.02.2020r. Rada Gminy Kawęczyn udzieliła 

pomocy finansowej w wysokości 50.000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego w celu 

dofinansowania inwestycji drogowej związanej z budową chodnika na odcinku Głuchów 

– Tokary w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471.   

W zakresie podatków i opłat lokalnych podjęto w 2020 roku uchwały w sprawie: 

• przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 

przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19; 

• poboru podatków w drodze inkasa; 

• określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok; 

• obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok; 

• zwolnień podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de 

minimis na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.; 

• wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty; 



Raport o stanie gminy Kawęczyn za rok 2020 
 

51  

• ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz określenia 

warunków zwolnienia od ich ponoszenia. 

W skorowidzu podjętych uchwał, pod hasłem „gospodarka nieruchomościami                            

i mieniem komunalnym” znajdziemy w 2020r. cztery uchwały, które dotyczyły wyrażenia 

zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych na terenie gminy Kawęczyn 

oraz trzy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia 

części działek położonych na terenie gminy Kawęczyn. Ponadto Rada Gminy wyraziła 

zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Kawęczyn. Nabyte nieruchomości w miejscowościach Żdżary                        

i Tokary Drugie przeznaczono na poszerzenie drogi publicznej. Uchwałą                                                

nr XXVIII/204/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku wyrażono zgodę na wydzierżawienie 

sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz przyłączeniami                               

i urządzeniami niezbędnymi dla zapewnienia funkcjonowania sieci stanowiących 

własność Gminy Kawęczyn. Rada Gminy Kawęczyn w 2020 roku podjęła dwie uchwały, 

dzięki którym trzy odcinki dróg leżące na terenie gminy Kawęczyn zostały zaliczone do 

kategorii dróg publicznych. Wszystkie odcinki dróg stały się drogami gminnymi i są 

zlokalizowane w miejscowości Kawęczyn. Przedmiotowe odcinki mają obsługiwać ruch 

lokalny i tym samym usprawnić komunikację w miejscowości Kawęczyn. Ponadto została 

podjęta uchwała w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów 

Kolonia-Zachód". 

W grupie uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnym znalazło się 

w 2020 r. pięć uchwały dotyczących: 

1) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kawęczyn; 

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę; 

3) wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty; 

4) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 
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5) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. 

Uchwały te zostały podjęte ze względu na konieczność dostosowania ich treści do 

obowiązujących przepisów prawa. Dwie pierwsze uchwały zostały uchylone przez 

Wojewodę Wielkopolskiego.  

Z zakresu ochrony środowiska, parków i rezerwatów podjęto uchwałę w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody w miejscowości Chocim.  W III kwartale 2020 roku do 

Urzędu Gminy w Kawęczynie wpłynął wniosek Nadleśnictwa Turek o ustanowienie 

pomnikiem przyrody drzewa – wiąz szypułkowy rosnącego w kompleksie leśnym 

Nadleśnictwa Turek, Leśnictwo Linne, obręb Chocim. Nazwa drzewa „Chocimierz” została 

wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego przez Szkołę Podstawową w Tokarach 

Pierwszych im. Jana Pawła II. Objęte ochroną drzewo to okazały wiąz szypułkowy (Ulmus 

laevis) o obwodzie 310 cm, spełniający kryteria pomnika przyrody, określone w art. 40 

ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, tj. pojedynczy twór przyrody żywej o szczególnej 

wartości przyrodniczej, odznaczający się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi go 

wśród innych tworów (okazałe, stare drzewo). 

Pod hasłem „pomoc społeczna” w skorowidzu uchwał Rady Gminy Kawęczyn figurują 

w 2020 r. dwie uchwały, których tematyka dotyczyła przystąpienia Gminy Kawęczyn do 

realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 oraz szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

W roku 2020 do Rady Gminy Kawęczyn wpłynęła jedna petycja. Dotyczyła ona 

bezpłatnego dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Kawęczyn. Rada Gminy podjęła 

uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji, w której uznała petycję za bezprzedmiotową, 

gdyż Ustawodawca określił progi, powyżej których gmina realizuje obowiązek 

bezpłatnego dowozu dzieci do szkół dla uczniów. Gmina może zorganizować bezpłatny 

dowóz dla uczniów poniżej tych progów, ale zauważono, że zakup biletów miesięcznych 

dla wszystkich dzieci z terenu gminy zwiększyłby koszty dowozu, a kwotę wzrostu 

należałoby wygospodarować z budżetu gminy, ponieważ dowóz dzieci do szkół jest 

zadaniem gminy, finansowanym właśnie z budżetu gminy, a nie jak to błędnie wskazano 

w petycji z subwencji. Dodatkowo zmiany w zakresie dowozów powodowałyby 

konieczność zapewnienia opieki w szkole podczas oczekiwania dzieci na autobus. 



Raport o stanie gminy Kawęczyn za rok 2020 
 

53  

Zwrócono również uwagę na fakt, że czas dojazdu części dzieci do szkoły znacznie 

wydłużyłby się. 

Pod hasłem „oświata” w skorowidzu uchwał Rady Gminy Kawęczyn odnajdziemy 

uchwałę o nr XVI/139/2020 z dnia 05.02.2020 r. dotyczącą planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

W ramach grupy „programy i strategie” podjęte zostały w 2020 r. następujące 

uchwały: 

1) nr XVII/146/2020 z dnia 15.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Sołectwa Marcjanów przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa 

Marcjanów; 

2) nr XXII/169/2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Sołectwa Milejów na lata 2020-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką 

Sołectwa Milejów; 

3) nr XXII/170/2020 z dnia 20.07.2020 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii 

Rozwoju Wsi Dzierzbotki na lata 2020-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką 

Sołectwa Dzierzbotki; 

4) nr XXI/165/2020 z dnia 10.07.2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kawęczyn na rok 2020;  

5) nr XXIX/208/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2021;  

6) nr XXVII/190/2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 

współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;  

7) nr XXVIII/197/2020 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 2021-

2025, która została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego.  
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W związku z utworzeniem Gminnego Żłobka w Kawęczynie Rada Gminy podjęła 

następujące uchwały:  

1) Nr XIX/156/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w 

Kawęczynie; 

2) Nr XXIV/176/2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w 

rejestrze żłobków i klubów dziecięcych; 

3) Nr XXVII/194/2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt 

dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz określenia warunków zwolnienia 

od ich ponoszenia. 
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6. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

 

6.1 Edukacja 

1. Sieć szkolno-przedszkolna w 2020 w gminie Kawęczyn 
 

Gmina Kawęczyn w 2020 roku prowadziła 1 przedszkole i 4 szkoły podstawowe. W 

trzech szkołach funkcjonowały oddziały przedszkolne. 

Sieć szkolno-przedszkolna w 2020 roku w gminie Kawęczyn wygląda następująco:  

• Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich;  

• Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie; 

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

• Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie;  

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych.  

Tabela nr 12 Organizacja wychowywania przedszkolnego w roku szkolnym 

2020/2021 (stan na 30 września 2020r.) 

Miejscowość oddziały przy szkole podstawowej/oddziały w przedszkolu 
Liczba 
oddziałó
w 

Liczba dzieci 
ogółem 

Dzieci objęte 
obowiązkiem 
przygotowania 
przedszkolnego
- 6 lat 

Dzieci w 
wieku    5 
lat 

Dzieci w 
wieku 2-4 
lat 

Przedszkole Gm.  
Kowale Pańskie  

3 59 13 12 34 

SP Kawęczyn 2 38 4 11 23 
SP Skarżyn 2 31 15 5 11 
SP Tokary 2 45 17 13 15 
Razem  9 173 49 41 83 

 

Z przedstawionej powyżej Tabeli zauważamy, że na ternie Gminy Kawęczyn w 2020 roku 

funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych do których zapisano było 173 dzieci 
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Tabela nr 13 Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020    
(stan na 30.09.2019r.) 

 

 

Szkoła 

Liczba 
oddział
ów 
SP 

Liczba 
ucznió

w 
ogółem 

SP 

w szkołach podstawowych 
w klasach 

 

I II III IV V VI VII VIII 

L
ic
zb
a 
u
cz
n
ió
w
 

o
gó

łe
m

 

SP 
Kawęczyn 

8 112 11 20 8 7 19 23 12 12 

SP 
Kowale P. 

8 140 16 17 15 0 39 19 21 13 

SP 
Skarżyn 

7 78 7 8 9 0 18 14 8 14 

SP Tokary 8 129 13 22 15 0 26 29 13 11 
Razem 31 459 47 67 47 7 102 85 54 50 

 
Tabela nr 14. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 
(stan na 30.09.2020r.) 

 

Szkoła 

Liczba 
oddział
ów 
SP 

Liczba 
ucznió

w 
ogółem 

SP 

w szkołach podstawowych 
w klasach 

 

I II III IV V VI VII VIII 

L
ic
zb
a 
u
cz
n
ió
w
 

o
gó

łe
m

 

SP 
Kawęczyn 

8 117 18 10 19 8 7 19 24 12 

SP 
Kowale P. 

8 146 18 17 18 15 0 39 18 21 

SP 
Skarżyn 

7 73 9 7 8 8 0 19 14 8 

SP Tokary 7 130 15 11 22 16 0 24 29 13 
Razem 30 466 60 45 67 47 7 101 85 53 

 
Na podstawie wyżej przedstawionych tabel zauważamy, że w liczba dzieci 

uczęszczających do szkół podstawowych w 2020 roku kształtowała się na poziomie od 

459 do 466. Natomiast zmniejszyła się liczba oddziałów z 31 na 30. 

 

2. Stypendium Wójta Gminy Kawęczyn 
 

Podczas zakończenia roku szkolnego 2019/2020 czworo absolwentów Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Kawęczyn otrzymało Stypendia Wójta Gminy Kawęczyn 

stypendia Wójta Gminy w wysokości 700,00 zł dla najzdolniejszych uczniów, którzy 

osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. 

 



Raport o stanie gminy Kawęczyn za rok 2020 
 

57  

 

3. Dowóz dzieci niepełnosprawnych 
 

Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego 

w Turku w 2020 r. wyniósł 5.933,00 zł - umowa z zewnętrznym podmiotem na dowóz 

dzieci do szkół poza teren gminy oraz umowy z rodzicami na zwrot kosztów dowozu 

dzieci niepełnosprawnych (poza kosztami busa gminnego). 

4. Dowóz uczniów uprawnionych do szkół na terenie gminy 
 

W 2020 roku koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli 

wyniósł: 80.213,57.zł. Koszt ten w poszczególnych jednostkach przedstawiał się 

następująco: 

1) Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich - 316,20 zł 

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie – 6.142,22 

zł 

3) Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii - 

13.776,13 zł 

4) Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie 

– 17.567,33 zł 

5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych – 42.411,69 zł 

 

5. Wydatki poniesione na zakup oleju opałowego do ogrzewania szkół 
podstawowych 
 

Gmina Kawęczyn w 2020 roku wydała na zakup oleju opałowego do ogrzewania szkół 

podstawowych kwotę 101.275,00 zł. Firmą, która realizowała powyższe dostawy jest 

wyłonione w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowe 

TRANS – OLL. 
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6. Wydatki poniesione przez Gminę Kawęczyn na zadania oświatowe w 2020 
roku 

 
Tabela nr 15 Szkoły z oddziałami przedszkolnymi i przedszkole.  

L.p. Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane 

1. Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej – Curie 
w Kawęczynie  

 
2.004.144,44 zł 

2. Szkoła Podstawowa im. Strażaków 
Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii 

 
1.688.153,94 zł 

3. Szkoła Podstawowa im. płk. pil. 
Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w 
Skarżynie ł 

 
1.395.004.03 zł  

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Tokarach Pierwszych  

 
1.793.902,15 zł  

5.  Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” 
w Kowalach Pańskich 

 
650.778,31 zł 

Razem 7.531. 982,87 zł 

 

 

Wysokość subwencji oświatowej ogólnej na rok 2020 wyniosła 5.362.913,00zł w tym:  

• na zadania szkolne – 4.937.373,42 zł.  

• na zadania pozaszkolne – 425.539,51 zł 

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego na 2020 rok wyniosła – 173.584,00 zł.  

Razem zadania oświatowe: 5.536.497,00 zł. 

 

7. Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami  

 

W 2020 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 przedszkolu zwrot w 2020 roku wynosił 813,88zł miesięcznie, a od września 

890,93zł, natomiast za dziecko w oddziale przedszkolnych przy szkole podstawowej 

zwrot wynosił najpierw 349,89 zł miesięcznie, następnie od września 358,21zł. Gmina 

Kawęczyn otrzymywała zwrot za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Kasztanowe 
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Ludki” w Kowalach Pańskich tj. za 1 dziecko z Gminy Turek (od października 2 dzieci) i 2 

dzieci z Gminy Dobra (a od września 2020r. 1 dziecko). Za dzieci uczęszczające do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Płk. Pil. Stanisława Jakuba 

Skarżyńskiego w Skarżynie zwrot obejmował koszty za 1 dziecko zamieszkałe w Gminie 

Ceków (od października 2 dzieci), 2 dzieci zamieszkałych w Gminie Lisków i 3 dzieci 

zamieszkałych w Gminie Malanów (a od września 2020r. 2 dzieci). Wpłaty od innych 

jednostek na rzecz Gminy Kawęczyn wyniosły w 2020 r. 55.616,04zł 

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 od stycznia do kwietnia 2020 roku do przedszkola 

samorządowego 4.256,56zł oraz od 7 do 9 dzieci uczęszczających do przedszkoli 

niepublicznych co daje rocznie koszty wynoszące 80.169,40zł. Gminie Miejskiej w Dobrej 

do której uczęszczało od stycznia do listopada 1 dziecko, a od września do grudnia 2 

kolejnych dzieci zwrócono łącznie 16.944,59zł. Liczba dzieci w powyższych 

przedszkolach okresowo ulegała zmianom. Za dzieci uczęszczające do przedszkoli 

prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. Gmina 

Kawęczyn łącznie przekazała 101.370,55zł. 

 

8. 500 + dla nauczycieli 

 

W 2020 roku nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy otrzymali 

dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu 

zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć w ramach rządowego programu wsparcia nauczycieli – 500 zł na 

naukę zdalną. 

 

9. Zdalna szkoła w Gminie Kawęczyn 

 

W dniu 20 kwietnia 2020r. Gmina Kawęczyn podpisała umowę o powierzenie 

grantu nr 401/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działania 1.1. 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
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internetu o wysokich przepustowościach dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. 

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego na dofinansowanie zakupu 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem 

umożliwiającym naukę na odległość. Wartość grantu wynosi 60 000,00 zł. W wyniku 

rozeznania rynku w dniu 29 maja br. podpisano umowę nr CUW.1.2020 na dostawę                  

20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem na kwotę 55.473,00 zł brutto. Umowa 

została wykonana w terminie i 29 maja 2020r. odebrano zakupiony sprzęt, który 

następnie został przekazany do szkół. Każda szkoła otrzymała po 5 laptopów. 

 

10.  Zdalna szkoła + w Gminie Kawęczyn 

 

W dniu 19 maja 2020r. Gmina Kawęczyn złożyła wniosek o grant w wysokości 

55.000,00 zł konkursie Zdalna Szkoła+ realizowanym w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do 

szybkiego internetu Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Powyższy 

projekt uzyskał dofinansowanie i podpisano umowę o grant. Za uzyskane z grantu środki 

Gmina Kawęczyn zakupiła 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, które po 

przekazaniu szkołą usprawnią naukę nie tylko zdalną. Wyżej wymieniony sprzęt 

otrzymano w dniu 05.06.2020r. na podstawie umowy nr CUW.2.2020 z dnia 01.06.2020r. 

zawartej z firmą INFOLOGIC S.C. Adam Olszar, Aleksander Olszar. Laptopy przekazano do 

szkół: SP Skarżyn -7 sztuk, SP Kowale Pańskie -5 sztuk, SP w Kawęczynie i SP w Tokarach 

po 4 laptopy. 

6.2  Polityka społeczna 

Głównym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie jest 

umożliwienie osobom oraz rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując przy tym własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. 

 W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie realizował niżej 

wymienione projekty i zadania: 

1. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020”  

W ramach projektu wsparciem objęto ogółem 7 osób, w tym, ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 4 osoby oraz z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności                       
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3 osoby. W ramach projektu zatrudniono 2 asystentów osobistych osób 

niepełnosprawnych. Ogółem liczba wykonanych usług asystenta wyniosła 1151 godzin. 

Kwota środków przekazana przez Wojewodę w ramach Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania wyniosła 34.701zł 

2. „Wspieraj Seniora” 

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 był odpowiedzią na potrzeby oso b w wieku 

70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakaz eniem Covid-19, w związku z 

utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na 

rzecz Senioro w, kto rzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie 

w domu. Usługa wsparcia polegała w szczego lnos ci na dostarczeniu zakupo w, zgodnie ze 

wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w 

tym artykuły spoz ywcze, s rodko w higieny osobistej. 

3. Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 „ 

Gminny Os rodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie realizował wieloletni program 

wspierania finansowego gmin w zakresie doz ywiania „Pomoc pan stwa w zakresie 

doz ywiania” na lata 2014 – 2020, kto ry od 01 stycznia 2019 został zastąpiony wieloletnim 

rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. S wiadczeniem tym 

w 2020 roku objęci zostali uczniowie szko ł podstawowych, przedszkoli oraz ucznio w 

szko ł s rednich. Uczniowie z Gminy Kawęczyn byli doz ywiani w następujących szkołach: 

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie, Szkoła Podstawowa w Skarz ynie, Szkoła Podstawowa 

w Tokarach, Szkoła Podstawowa w Kowalach Pan skich, Zespo ł Szkolno Przedszkolny w 

Dobrej, Zespo ł Szko ł Technicznych w Turku, Liceum Ogo lnokształcące w Turku, Zespo ł 

Placo wek Edukacyjno- Wychowawczych w Turku  

W 2020r. Pomocą w formie posiłko w objęto 74 osoby. Wydano uczniom 3783 

posiłko w na łączną kwotę 28.740 zł, s rodki własne stanowiła kwota 5.748,00 zł, 

natomiast dotacja wyniosła 22.992 zł. S rodki z w/w programu przeznaczono częs ciowo 

na wypłatę zasiłko w pienięz nych z przeznaczeniem na zakup z ywnos ci.  Wypłacono 7 

zasiłko w celowych dla 32 oso b w rodzinie na kwotę 4.574,00 zł (w tym s rodki własne 

915,00 zł, dotacja 3.659,00 zł).  Łącznie na dożywianie w 2020 roku wydano                                  

kwotę 33.314,00 zł z tego ze środków własnych 6.663,00 zł oraz 26.651,00 zł dotacji. 
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4. „Program operacyjny Pomoc żywnościowa podprogram 2019 ” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej 

potrzebującym”  

   Gminny Os rodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie przy wspo łpracy z Bankiem 

Z ywnos ci w Koninie realizował Program Operacyjny Pomoc Z ywnos ciowa Podprogram 

2019 wspo łfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

kto rego celem było zapewnienie najuboz szym mieszkan com pomocy z ywnos ciowej oraz 

uczestnictwa w działaniach w ramach s rodko w towarzyszących w okresie grudzien  2019 

– wrzesien  2020. Pomoc z ywnos ciowa trafiła do 730 oso b znajdujących się w trudnej 

sytuacji z yciowej. Kaz da z oso b otrzymała artykuły spoz ywcze. Wydano osobom 

potrzebującym 33127,4 ton z ywnos ci, z kto rych zrobiono 2190 paczek z ywnos ciowych. 

W ramach programu odbyły się 2 spotkania kulinarne dla 16 uczestniko w 

5. Karta Dużej Rodziny. 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 

zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. W 2020r. wydano 60 

Kard Dużej Rodziny. 

6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 
 
W skład pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wchodziły 

stypendia szkolne i zasiłki szkolne. 

 W 2020 roku wypłacono pomoc finansową dla 37 uczniów z przeznaczeniem na 

zakup wyposażenia szkolnego, pomocy dydaktycznych i naukowych w kwocie                   

22.166,00 zł (w tym środki własne 4.433,00 zł dotacja 17.733,00 zł). 

 

7. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 

 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze w 2020 roku w Gminie Kawęczyn pobierało 292 

rodziny, wydano 395 decyzji administracyjnych na podstawie, których wypłacono kwotę 

1.820.304,36 zł. w tym: 

1) Zasiłki rodzinne z dodatkami - 763.971,36 zł. 

2) Świadczenia opiekuńcze – 915.296,00 zł. 

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38.000,00 zł. 

4) Świadczenie rodzicielskie – 103.037,00 zł. 

Dodatkowo za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze opłacono składki na 
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ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne w kwocie 105.276,00 zł. 

 
8. Fundusz alimentacyjny:  
 
  W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wypłacono 154 świadczenia na kwotę 

70.400,00 zł. 

 

9. Świadczenia wychowawcze 500+  
 
   W 2020 roku na świadczenia wychowawcze w Gminie Kawęczyn wypłacono 

kwotę 5.864.778,00 zł. (liczba wypłaconych świadczeń – 11.790). Liczba uprawnionych 

dzieci do „500+” to - 934. 

 

10. Świadczenie „Dobry Start”  

  W 2020 roku w Gminie Kawęczyn przyznano i wypłacono 706 świadczeń „Dobry 

start” na kwotę 211.800,00 zł. 

W 2020 roku wydatki Gminy Kawęczyn na pomoc społeczną oraz wspieranie 

rodzin wynosiły łącznie 8.000.802,64 zł, w tym na zadania własne gminy 

524.753,19 zł oraz na zadania zlecone 7.476.049,45 zł.  

Na terenie gminy Kawęczyn w 2020 r. funkcjonował Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Młodzianowie, kto ry realizował zadania na rzecz oso b chorych 

psychicznie, upos ledzonych umysłowo i wykazujących inne zaburzenia psychiczne. Jego 

działalnos c  finansowana była ze s rodko w Wojewody Wielkopolskiego. Przeznaczony był 

dla 30 oso b, kto re wymagają pomocy w formie usług s wiadczonych przez nasz Dom.   

W roku 2020 przebywało tu 14 oso b chorych psychicznie, 12 oso b z upos ledzeniem 

umysłowym i 5 oso b wykazujących inne zaburzenia psychiczne. Zadaniem Domu była: 

nauka nowych umiejętnos ci, rozwijanie i podtrzymywanie na okres lonym poziomie 

umiejętnos ci niezbędnych do funkcjonowania w samodzielnym z yciu. Realizacja 

powyz szych zadan  odbywała się poprzez zajęcia prowadzone w pracowni: komputerowej, 

ogrodniczo-porządkowej, kulinarnej, teatralnej i plastyczno-rękodzielniczej. Sytuacja 

epidemiologiczna w kraju spowodowała wprowadzenie przez Wojewodę 

Wielkopolskiego czasowego zawieszenia zajęc  z powodu COVID 19 w celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się choroby zakaz nej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w okresach od 

12 maja 2020 do 24 maja 2020 oraz 23 paz dziernik 2020 do 15 stycznia 2021. Trwały 
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prace remontowe i renowacyjne, odnowiono  pracownię teatralną, plastyczno-

rękodzielniczą, kuchnię, jadalnię, salę terapii ruchowej, poko j wyciszen .  

 

6.3 Kultura i sport. 

 

Działania w dziedzinie kultury Gmina Kawęczyn opierała się na rocznym planie 

imprez kulturalnych – wśród nich ważne miejsce zajmują te, które na stałe wpisały się 

w kalendarz i stanowią już lokalną tradycję.  

Tradycją stały się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta 

Niepodległości 11 listopada. Podczas tych patriotycznych wydarzeń organizowane były 

w dwóch parafiach w Tokarach Pierwszych i Kowalach Pańskich obchody polegające na 

złożeniu kwiatów przy pomnikach, odbywały się msze święte w intencji Ojczyzny. 

W Gminie Kawęczyn nie funkcjonuje Gminny Dom Kultury. Sprawy z zakresu działań 

kulturalnych prowadzone są przez stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej. Na terenie 

Gminy Kawęczyn w zakresie kultury działalność prowadziły m.in.:  

 

1. Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn jest instytucją kultury działającą na 

mocy Uchwały Nr XLVI/172/2006 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.06.2006 roku 

nadającej jej statut samorządowej instytucji kultury. Sieć bibliotek publicznych na 

terenie gminy Kawęczyn stanowią dwie placówki: Biblioteka Publiczna Gminy 

Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich oraz Biblioteka Publiczna Gminy 

Kawęczyn Filia w Tokarach Pierwszych. Księgozbiór Biblioteki Publicznej Gminy 

Kawęczyn na dzień 31.12.2020 r. wynosił 16970 woluminów. Biblioteki 

realizowały projekt „Mała książka wielki człowiek” przeznaczony dla dzieci w 

wieku od 3 do 6 lat oraz uczestniczyły w Programie Wieloletnim „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I - Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych. W 2020 r. z powodu ograniczonego dostępu do bibliotek, 

obostrzeń, limitów osób, częściowego zawieszenia działalności szkół (nauczanie 

zdalne) nie zostały przeprowadzone zaplanowane konkursy dla uczniów szkół 

podstawowych oraz spotkania z autorami książek dla dzieci. 

 

2. Zespół „Kawęczyniacy” funkcjonuje od 2017 r. Obecnie liczy 23 członków i 

prowadzony jest przez Panią Agatę Pszczołę. Ze względu na obostrzenia 
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wynikające z panującej pandemii w 2020 r. odbywały się tylko zajęcia wokalne 

zespołu.  

 

3. Orkiestra Dęta działająca przy 

OSP w Tokarach funkcjonuje na 

terenie Gminy Kawęczyn od 1935 

r. W 2020 r. uświetniła swoim 

występem Dożynki Parafialno-

Gminne w Kowalach Pańskich, 

Tokarach oraz Głuchowie. 7-8 

września podczas „XVI Rychwalskich Impresji Muzycznych” Orkiestra z Tokar 

wspaniale zaprezentowała się podczas Pikniku Orkiestr.  

 

4. Koło Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu, działa w ramach 

stowarzyszenia - Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju. W 2020 roku 

Członkom Koła udało się zrekonstruować krzyż przydrożny w Nowym 

Czachulcu. Krzyż odtworzono i zaopatrzono w tablicę informacyjną. Jego 

poświęcenie nastąpiło 30 maja. Udało się również trwale oznaczyć, w lesie w 

Nowym Świecie, miejsce pochówku 5 osób narodowości żydowskiej, które 

straciły życie podczas II wojny światowej. Tymczasowo oznaczono również 

miejsce pochówku dwóch żołnierzy niemieckich w lesie w Dzierzbotkach. 

Reprezentacja koła uczestniczyła w obchodach: 250 rocznicy bitwy 

Konfederatów Barskich pod Dobrą, w otwarciu Regionalnej Izby Pamięci 

Gminy Lisków - Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej, w I Przygodowo-Historycznym 

Festiwalu „Misji skarb” w Uniejowie, w obchodach 81 rocznicy mordu w 

Głuchowie i Wilczkowie oraz nadaniu sztandaru Szkole Podstawowej w 

Kowalach Pańskich. 28 lutego 2020 r. w salach Wielkopolskiego Centrum 

Biznesu w Poznaniu – Andersja Tower Stowarzyszenie odebrało akt nadania 

Tytułu HIT roku 2019. Palladowy HIT został przyznany Miłośnikom Dziejów i 

Tradycji Regionu w Kawęczynie za działania na rzecz ocalenia pamięci i 

dziedzictwa historycznego podejmowane na rzecz Gminy Kawęczyn.  
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Wydarzenia kulturalno-historyczne na terenie Gminy Kawęczyn w 2020 r.: 

1. 25 lutego 2020 r. wydano pierwszy tom książki pt. „Wspomnień blask” 

autorstwa Pauliny Woźniak. 

2. 3 maja 2020 r. – symbolicznie uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Pod pamiątkową tablicą w Tokarach Pierwszych oraz Kowalach Pańskich 

złożono kwiaty. 

3. 16, 23, 30 sierpnia 2020 r.  odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne w 

Kowalach Pańskich, Tokarach i Głuchowie. W tym roku ze względu na panujące 

ograniczenia przyjęły one skromniejszą 

formułę dożynek parafialno-gminnych. Na 

uroczystości dożynkowe sołectwa z terenu 

gminy przygotowywały wieńce dożynkowe 

(Kowale Pańskie – 9 wieńców, Tokary 

Pierwsze – 6 wieńców, Głuchów – 2 

wieńce) oraz złożono na ręce proboszczów 

dary ołtarza. 

 

4. 3 września 2020 roku dokonano odbioru robót dla zadania pn. „Postawienie 

jednego podwójnego pomnika oraz jednego pojedynczego ofiarom hitlerowców na 

cmentarzu w Głuchowie”. Nagrobki o wymiarach: jeden podwójny o wymiarach 160 cm 

na 200 cm na 30,5 cm, jednego pojedynczego o wymiarach 80 cm na 200 cm na 30,5 cm. 

Na nagrobkach wykonano napisy: imiona, nazwiska, daty urodzenia i śmierci oraz napis: 

„Zginął z rąk hitlerowców 9 września 1939 roku”.  
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5. 9 września miało miejsce zakończenie roku obchodów 80. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej, jak również upamiętnienie ofiar hitlerowskiej zbrodni na mieszkańcach 

Głuchowa i Wilczkowa w dniu 9 września 1939 r. Ich pamięć uczczono w obecności rodzin 

ofiar, a także wójta gminy Kawęczyn Jana Nowaka i członków Koło Miłośników Dziejów i 

Tradycji Regionu w Kawęczynie 

 

6. Październik – wydano fotoksiążkę pn. „Dożynki Parafialno-Gminne w Kawęczynie”, 

która upamiętniła dożynki 2020 r. w nowej formule dożynek parafialno-gminnych, a nie 

tak jak to było dotychczas - gminno-parafialnych. 

7. 11 listopada w 102. rocznicę 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości w Tokarach i 

Kowalach Pańskich odbyły się Msze 

święte w intencji Ojczyzny. Złożono 

także kwiaty pod pamiątkowymi 

tablicami. 

 

Wydarzenia sportowo – rekreacyjne zorganizowane bądź współorganizowane 

przez Gminę Kawęczyn:  

 

1. 18 stycznia 2020 r. odbył się XIV Halowy 

Turniej Piłki Nożnej OSP, w turnieju wzięło udział 5 

jednostek OSP z terenu Gminy Kawęczyn. 
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2. 25 stycznia 2020 r. odbył się V Otwarty 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 

Gminy Kawęczyn, turniej skupił ok 90 

zawodniczek i zawodników. 

 

 

 

 

3. 12 września 2020 odbył się V Otwarty 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Orlika w 

Kawęczynie. 

Zaplanowane były inne imprezy o 

charakterze sportowym, rekreacyjnym czy 

strażackim, ale plany pokrzyżowała pandemia. 

Poza turniejami w ramach działań 

Lokalnego Animatora Sportu oraz trenera GKS 

Orzeł Kawęczyn prowadzone były dwie młodzieżowe sekcje piłkarskie GKS Orzeł 

Kawęczyn tj. orlicy i trampkarze. Każda z sekcji trenuje 2 razy w tygodniu oraz rozgrywała 

mecze mistrzowskie (orlicy) w piątki, (trampkarze) w soboty. 

 

6.4 Gospodarowanie odpadami 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet 

uchwał podjętych przez organ stanowiący, dotyczących przede wszystkim: metody, na 

podstawie której naliczana jest opłata „śmieciowa”, stawek tej opłaty, szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę, terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi, celem ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które świadczy Gmina, w związku z 

funkcjonowaniem systemu odpadowego. 

Od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku obowiązywała umowa jaka 

została zawarta z firmą Zakład Usług Komunalnych EKO GAB na odbiór i transport 

odpadów. Zgodnie z nią odebrane odpady w danym dniu transportowane były 
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bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. W 

okresie letnim tj. w miesiącu lipcu i sierpniu w Zakładzie przeprowadzana była 

modernizacja co wiązało się z przerwą w odbiorze odpadów. W tym okresie odpady 

zmieszane były transportowane do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Koninie, a odpady segregowane (kod 15 01 06) do „ZGO Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”. 

Stawki za odbiór odpadów na 2020 rok były przyjęte Uchwałą Nr XI/102/2019 Rady 

Gminy w Kawęczynie z dnia 23 września 2019 r., które obowiązywały od 1 października 

2019 r.  do 31 grudnia 2020 roku. Stawki te wynosiły za odpady zbierane w sposób 

selektywny 13,00 zł miesięcznie od osoby, natomiast za odpady niesegregowane w 

podwójnej wysokości tj. 26,00 zł miesięcznie od osoby 

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, 

utylizacja odpadów, budowa i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 

i Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zysk firmy obsługującej, koszt 

obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp.  

 Wydatki na zagospodarowanie odpadów  878 328,10  

- Odbiór odpadów  437 708,20 

- Zagospodarowanie odpadów  371 787,90 

- Koszty administracyjne  68 832,00 

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych  745 981,09  

Dopłata gminy do systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi  

132 347,10  

Kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

117 738,07 

Z uwagi na fakt, że pobierane opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Kawęczyn nie pokrywały w pełni kosztów ponoszonych przez Gminę na 

gospodarkę odpadami, wskazane było podwyższenie opłat za odbiór odpadów.  

W 2020 roku został osiągnięty poziom ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji.  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła: wyniósł 23,91%. Poziom nie został osiągnięty. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
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recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych poziom ten w 2020 roku powinien wynieść 50 % 

 

6.5 Mobilny Urzędnik 

 

W roku 2020 Gmina Kawęczyn przystąpiła do projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa 

dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.  

Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundację 

Partycypacji Społecznej wraz z partnerami zagranicznymi, w ramach którego gminy z 

całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o 

specjalnych potrzebach.  

Projekt zakłada wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez 

urzędnika/pracownika poza urzędem gminy. Okres realizacji: listopad 2019 – 

październik 2021 

W roku 2020 pracownicy Urzędu brali udział w cyklu szkoleń dotyczących obsługi 

osób ze szczególnymi potrzebami.  

 

6.6 COVID-19 
 

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem COVID-19 w Polsce stwierdzono 4 

marca 2020. W okresie od 14 do 20 marca obowiązywał w Polsce stan zagrożenia 

epidemicznego. Od 20 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje 

w Polsce stan epidemii. 

Na terenie Gminy Kawęczyn od 12 marca podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć 

dydaktycznych w czterech szkołach podstawowych, gminnym przedszkolu oraz w 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie. Zawieszono także treningi na 

orliku ORLIK Kawęczyn oraz w Klubie Sportowym GKS Orzeł Kawęczyn aż do dnia 25 

marca. W trosce o bezpieczeństwo Urząd Gminy w Kawęczynie podjął dodatkowe 

działania służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronowirusa. 

Wystosowano apel do mieszkańców gminy, aby w miarę możliwości sprawy urzędowe 

załatwiali elektronicznie lub telefonicznie, ograniczono wstęp do budynku urzędu gminy. 

W ciągu roku 2020 urząd gminy w związku z pogorszeniem się sytuacji na naszym terenie 

dwukrotnie pracował zdalnie, pierwszy raz w kwietniu, a drugi w grudniu przez okres 

dwóch tygodni. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacjent_zero
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaka%C5%BCenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_zagro%C5%BCenia_epidemicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_zagro%C5%BCenia_epidemicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Zdrowia_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia
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Pod koniec marca 2020 roku Gmina Kawęczyn przystąpiła do akcij „Maseczki Dla 

Polski” w związku z czym otrzymaliśmy darmowe maseczki w ilości 5500 sztuk dla 

mieszkańców gminy. Wójt Gminy również zakupił 5000 sztuk maseczek dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców gminy. Jednostki OSP z terenu gminy zorganizowały akcje 

„Zostań w domu”, samochody strażackie ruszyły na teren gminy apelując o zostanie w 

domach. Ponadto stworzono specjalny numer alarmowy dla mieszkańców gminy 

Kawęczyn, którzy mogliby dzwonić zgłaszając swoje problemy i potrzeby w tym trudnym 

dla wszystkich czasie. Na bieżąco raportowano i monitorowano ilość osób zakażonych 

oraz przebywających na kwarantannie na terenie gminy Kawęczyn, podając do publicznej 

wiadomości te informacje.  
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7. PODSUMOWANIE 

 

Dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2020. 

Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał 

najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej „Małej Ojczyzny”.  

Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu 

wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień 

związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem 

o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem 

rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można 

spędzać wolny czas. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i 

gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury 

technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. 

W minionym roku udało nam się zrealizować wiele zadań pomimo trudnej 

sytuacji epidemiologicznej. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Kawęczyn, a w szczególności radnym i 

sołtysom, za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające 

wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w 

tegorocznym i przyszłych budżetach. 

Wyzwania gminy Kawęczyn są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są 

coraz większe. W sposób strategiczny przemyślany dążymy do ich realizacji. 
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