
 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Kawęczyn za okres od 1 

lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r. 
 

• W dniu 1 lipca wraz z Panią Agnieszką Sasiak uczestniczyłem w odbiorze                

I etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.W tym etapie zostało 

wybudowanych łącznie 25 sztuk. Oczyszczalnie znajdują się w m. Będziechów, 

Głuchów, Tokary Pierwsze, Okręglica,  Kowale Pańskie Kolonia i Marianów. 

Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo  Handlowo – Usługowe ECO-PLAST 

z siedzibą ul. Zachodnia 34, 63-300 Pleszew. Budowa oczyszczalni jest 

realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

W dalszym etapie zostanie wybudowanych kolejnych 20 sztuk. Planowany 

termin zakończenia budowy jest zaplanowany na koniec sierpnia. 

Kwota dofinansowania dla całego zadania tj. budowy  45 sztuk przydomowych 

oczyszczalni ścieków wyniesie 583 663 zł. 

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców z terenu Gminy 

Kawęczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

• W dniu 5 lipca w Kancelarii Notarialnej Aleksandry Gawrońskiej został 

podpisany akt notarialny na zakup działek  o numerach  geodezyjnych:: 

146/9, 146/14 ,146/16 145/2,145/5 o łącznej powierzchni 0,12ha położonych 

w miejscowości Marianów-Kolonia. W/w działki zostały nabyte za kwotę 

1530,75zł., są one przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego  

pod drogę wewnętrzną gminną . 

 

Tego samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu w powiatowym Urzędzie 

Pracy w Turku.  



 

• 6 lipca w Zajeździe „Zapiecek” odbyła się uroczystość z okazji obchodzonych w 

2020 roku jubileuszy Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów Małżeńskich 

par z terenu gminy Kawęczyn. Podczas uroczystości wręczyłem Jubilatom 

Złotych Godów „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

Piotrem Geblerem, Zastępcą Wójta Gminy Elżbietą Tomczak i Kierownikiem 

Urzędu Stanu Cywilnego Iwoną Krajewską przekazaliśmy wszystkim obecnym 

jubilatom stosowne adresy, kwiaty i okolicznościowe upominki. 

 

Ze względów osobistych nie wszyscy zaproszeni goście wzięli udział w 

uroczystości godów małżeńskich w dniu 06.07.2021 r. w Zajeździe "Zapiecek", 

stąd 7 lipca wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przekazaliśmy 

gratulacje i życzenia Państwu Józefie i Józefowi Nyckom - ubiegłorocznym 

Jubilatom Żelaznych Godów. Z kolei Pani Stanisława Jaworska została 

odznaczona "Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" z racji Złotych 

Godów. Otrzymała również medal nadany dla Jej męża Stanisława, który 

zmarł w kwietniu tego roku, już po nadaniu odznaczeń przez Prezydenta RP. 

 

• W dniu 7 lipca Gmina Kawęczyn rozpoczęła udział w projekcie „Standardy 

obsługi inwestora” prowadzonym przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski. 

Audyt wstępny w projekcie wskazał bardzo wysoki poziom przygotowania 

Gminy do realizacji zadań z zakresu obsługo inwestora. Wysoko zostały 

ocenione zarówno elementy typu strona www, forma oferty jak i kompetencje 

merytoryczne. Projekt będzie realizowany do października 2021 r. i zostanie 

zakończony otrzymaniem certyfikatu.  

 

• Od 8 do 21 lipca przebywałem na urlopie wypoczynkowym.  

 

• W dniu  14 lipca  gmina Kawęczyn ogłosiła postępowanie przetargowe pn. 

„Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami do gruntów rolnych w miejscowości 

Żdżary”. Termin składania ofert upływa 29.07.2021r. Termin wykonania 



 

zamówienia będącego przedmiotem zamówienia ustalono do 70 dni od dnia 

podpisania umowy. Procedura w toku. 

 

• W dniu 15 lipcao godz. 9,00 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 

przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony. Przedmiotem przetargu 

byłanieruchomość  lokalowa - samodzielny  lokal użytkowy  o pow. użytkowej 

29,3200 m², własność Gminy Kawęczyn,  znajdujący się w budynku nr 39 w 

miejscowości Kawęczyn, gm. Kawęczyn wraz z udziałem współwłasności 

wynoszącym 2932/26402 części  urządzeń i innych części budynku , które nie 

służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w tym samym udziale 

współwłasność działki nr 166/1,  dla której  w Sądzie Rejonowym w Turku – 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Numer Księgi 

Wieczystej: KN1T/00038880/6  dla lokalu użytkowego oraz księga wieczysta  o 

Numer Księgi Wieczystej: KN1T/00038879/6 dla nieruchomości gruntowej. 

Cena wywoławcza nieruchomości netto  wynosiła 65.477,00 zł. Przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do 

przetargu. 

 

• W dniu 16 lipca uczestniczyłem w zebraniu sołectwa Dzierzbotki, na którym 

wybrano nowego sołtysa sołectwa – panią Agatę Janaszczyk. Frekwencja na 

spotkaniu wyniosła 20 % wszystkich mieszkańców.  Na panią Agatę głos 

oddały 24 osoby co stanowiło 100 % wszystkich głosów.  

Tego samego dnia w Urzędzie Gminy w Przykonie  nastąpiło uroczyste 

podpisanie umówna dofinansowanie zadań w ramachXI edycji konkursu 

„Pięknieje wielkopolska wieś”. Urząd Marszałkowski reprezentowany był przez 

Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. 

Natomiast Gminę Kawęczyn reprezentowałyZastępca Wójta Gminy Kawęczyn 

Elżbieta Tomczak oraz Skarbnik Gminy Kawęczyn Edyta Balcerzak. 

W ramach Programu złożone zostały 284 projekty, z pośród których do oceny 

merytorycznej zakwalifikowano 256 wniosków. Ostatecznie pomoc finansową 

uzyskało 137 projektów, na które podpisano umowy z jednostkami samorządu 

terytorialnego.  



 

Gmina Kawęczyn uzyskała dofinansowaniez Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego na jeden z pośród trzech złożonych dn. 26.02.2021 r. 

wniosków o przyznanie pomocy. Na 42 pozycji listy rankingowej znalazł się 

wniosek dla sołectwa Głuchów pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw 

w Głuchowie”. W ramach projektu powstanie wiata rekreacyjna 

zaprojektowana w technologii drewnianej, szkieletowej na planie prostokąta 

mocowana na słupach drewnianych do fundamentów punktowych z dachem 

dwuspadowym i posadzką z kostki brukowej wraz z wyposażeniem w postaci 2 

kompletówstołu z dwiema ławami oraz plac zabaw z dużym zestawem 

zabawowym dla dzieci. Koszty całkowite projektu 78.186,46 zł brutto w tym: 

wnioskowana kwota dotacji 46.175,00 zł , środki z budżetu Gminy 10.000,00 

zł,z Funduszu Sołeckiego 9.789,47 zł oraz wkład własny mieszkańców 

wyceniony na 12.221,99 zł. 

 

• W dniu 20 lipca odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy 

Kawęczyn, podczas którego omówione zostały projekty uchwał na dzisiejszą 

sesję. 

 

• W dniu 22  lipcaw Kancelarii  Notarialnej Maciej Fret, Anna Fret w Turku 

zostały podpisane trzy akty notarialne na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu   na nieruchomościach –drogach oznaczonych nr geodezyjnymi 

161,,162,169,213,227,261/1,261/2,170  położonymi w miejscowości 

Kawęczyn oraz na działkach o nr ewidencyjnych 135/2, 203/1 położonych w 

miejscowości Kawęczyn a także na działce nr 72 obręb Tokary II ( droga) 

Celem podpisania aktów notarialnych jest ustanowienie odpłatnej służebności 

polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie 

niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń 

elektroenergetycznych w postaci  stacji słupowej transformatorowej, linii 

kablowej nN 0,4 kV, znoszeniu istnienia posadowionych urządzeń oraz prawie 

do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do 



 

dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz 

przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 

• Tego samego dnia ogłoszone zostało postępowanie przetargowe pn. 

„Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”. 

Termin składania ofert upływa 30.07.2021r. Wykonawca zobowiązany będzie 

zrealizować dostawy będące przedmiotem zamówienia w terminie 11 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. Procedura w toku. 

 

• W dniu 26 lipca uczestniczyłem w spotkaniu z Wicewojewodą Wielkopolskim 

panią Aneta Niestrawską oraz przedstawicielem Banku Gospodarstwa 

Krajowego Oddział w Poznaniu, które odbyło się w Państwowej Szkole 

Zawodowej w Koninie Tematem spotkania były nowe instrumenty finansowe 

oraz formy wsparcia, z których mogą skorzystać samorządy. Podczas 

spotkania zostały omówione założenia Rządowego Funduszu Polski Ład.   

 

KOMUNIKATY 

 

W ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjno –Informacyjnego „ Czyste 

Powietrze”w okresie od  30.06.2021 do 23.07.2021: 

- przeprowadzono 20 konsultacji mieszkańcom Gminy Kawęczyn 

- złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu 5 wniosków o dofinansowanie 

- udzielono pomocy przy 2 wnioskach o płatność 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

 
Na dzień 26 czerwca  w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań stopień 

spisanych mieszkań z terenu Gminy Kawęczyn wynosi 739 co stanowi 52,71 %  z 

czego liczba spisanych osób to 2 716 w tym  

Metodą samospisu internetowego zostało spisanych 330 mieszkań co stanowi 23,54 

%  z czego  liczba spisanych osób to 1170 



 

Metodą wywiadu telefonicznego : 267 mieszkań co stanowi 19,04 %  z czego liczba 

spisanych osób to 1060 . 

Metoda spisu bezpośredniego: 86 mieszkań co stanowi 6,13 % z czego liczba 

spisanych osób wynosi 300. 

Ogólna liczba mieszkań do spisu to 1 402, natomiast liczba osób to 5 187. 

Na stanowisku do samospisu utworzonym w Urzędzie Gminy spisanych zostało do tej 

pory 60 mieszkań. 

Szczepienia w gminie Kawęczyn (gmina wiejska) 

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką   -1 877 

Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych  -1 653 

Liczba mieszkańców      -5 187 

Procent zaszczepionych min. 1 dawką   -36,1% 

Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych  -31,8% 

Miejsce w rankingu ogólnopolskim   -1990 

 

(W Polsce mamy 2477 gmin z czego: 

- 302 gminy miejskie 

-652 gmin miejsko -wiejskich 

-1523 gmin wiejskich). 

 

Przedział wiekowy Liczba zaszczepionych min. 1 dawką 

12-19 64 

20-39 374 

40-59 641 

60-69 406 

70+ 392  
 

Dane pozyskane ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepienia-

gmin#/ranking 

 

Zarządzania Wójta Gminy Kawęczyn w okresie międzysesyjnym wydałem 

następujące zarządzenia : 



 

➢ Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 30.06.2021 r.w sprawie powołania Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

➢ Zarządzenie nr 31 A /2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie powołania 

Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 

➢ Zarządzenie 32/2021 z dnia 5.07.2021 r. odnośnie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postepowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

➢ Zarządzenie nr 33 / 2021 z dnia 07.07.2021 w sprawie zarządzenia 

przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa dziewiątki. 

➢ Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 22.07.2021 w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

 

 

                                                       /-/ Jan Nowak 

                                                          Wójt Gminy Kawęczyn 
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