
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Kawęczyn za okres od 

25 maja 2022 r. do dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

• W dniu 30 maja 2022r. ogłoszono wyniki drugiej edycji rządowego 

programu Polski Ład. Gmina Kawęczyn pozyskała środki na realizację 

następujących inwestycji: 

- Modernizacja części Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich – 

Kolonia - 998 750,00 zł, 

- Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kawęczyn -                      

5 890 000,00 zł, 

- Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej -           

3 000 000,00 zł. 

 

• Dnia 2 czerwca 2022r. uczestniczyłem w Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i drogowe z siedzibą w Kaliszu, 

na którym rozpatrzono sprawozdania finansowe oraz z działalności 

spółki za okres 01.01.2021-31.12.2021 roku, które zostały następnie 

zatwierdzone. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

członkom organów Spółki oraz dokonano zmian w składzie Rady 

Nadzorczej.  

 

• 3 czerwca 2022r. w Centrum Kultury w Dobrej wraz z Panią Skarbnik 

podpisana została umowa dotacyjna z Wicemarszałkiem Województwa 

Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim w ramach XII edycji konkursu 

„Pięknieje wielkopolska wieś” z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2020+” na projekt pt.: „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy 

altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni 

zewnętrznej i placu zabaw” w kwocie 41 242,00 zł.  

 



• Dnia 9 czerwca 2022r. przy granicach administracyjnych gminy 

Kawęczyn postawione zostały dwa pylony reklamowe (witacze) – jeden 

przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Żdżary wjeżdżając od 

miejscowości Małgów, gm. Lisków. Drugi witacz zlokalizowany został 

przy drodze gminnej Stanisława – Będziechów  od strony Madalina, gm. 

Lisków. Za umieszczenie witacza przy drodze wojewódzkiej nr 471 

gmina Kawęczyn ponosić będzie opłatę coroczną w wysokości 263 zł                 

w związku z umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym 

niezwiązanego z zarządzaniem ruchem drogowym.  Montaż pylonów 

reklamowych (witaczy) wykonała firma Sebline Sebastiana Pięty                        

z siedzibą w Tomicach, gmina Stęszew za kwotę 2 445,00 zł. 

 

• Dnia 9 czerwca 2022r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady 

Gminy Kawęczyn, podczas którego został omówiony materiał na LII 

Sesje Rady Gminy Kawęczyn. 

 

• Dnia 10 czerwca 2022r.  odbyło się otwarcie ofert złożonych na: 

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w 

miejscowości Marianów o długości ok. 400 m . W postępowaniu złożono dwie 

oferty, najkorzystniejsza to oferta firmy  MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA na kwotę 

9 000,00 zł. 

-  opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w 

miejscowości Ciemień, dz. nr 143, 224, 81 o długości ok. 1000 m. W 

postępowaniu oferty złożyło pięciu Wykonawców, najkorzystniejsza to oferta 

p. Bożeny Woźniak na kwotę  6 100,00 zł 

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w  

miejscowości Chocim o długości ok. 500 m. W postępowaniu złożono pięć 

ofert,  najkorzystniejsza to oferta firmy  MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA na kwotę 

4 000,00 zł. 



- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w 

miejscowości Stanisława o długości ok. 1000 m. W postępowaniu złożono dwie 

oferty,  najkorzystniejsza to oferta firmy  MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA na kwotę 

9 000,00 zł. 

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w 

miejscowości Milejów o długości ok. 1000 m. W postępowaniu złożono sześć 

ofert,  najkorzystniejsza to oferta p. Bożeny Woźniak na kwotę  6 100,00 zł.  

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w  

miejscowości Tokary Pierwsze – Okręglica o długości ok. 650 m. W 

postępowaniu złożono dwie oferty,  najkorzystniejsza to oferta firmy 

MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA na kwotę 6 000,00 zł. 

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w  

miejscowości Ciemień, dz. nr 167/2 o długości ok. 520 m. W postępowaniu 

oferty złożyło pięciu Wykonawców, najkorzystniejsza to oferta Pani Bożeny 

Wożniak na kwotę  3 900,00 zł. 

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w  

miejscowości Leśnictwo o długości ok. 550 m . W postępowaniu oferty złożyło 

trzech Wykonawców, najkorzystniejsza to oferta Pani Bożeny Wożniak na 

kwotę  3 900,00 zł. 

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w  

miejscowości Głuchów, dz. nr 246, 731 długości ok. 550 m. W postępowaniu 

złożono trzy oferty,  najkorzystniejsza to oferta firmy  MIASTOPROJEKT 

ŁĘCZYCA na kwotę 4 000,00 zł. 

Łącznie w wyniku realizacji zadania powstanie dokumentacja projektowa na 

remont 6170 m dróg gminnych,  za łączną kwotę 47 000,00 zł.  

 

• 10 czerwca 2022r. uczestniczyłem w otwarciu Gminnego Turnieju Szkół 

Podstawowych w Piłce Nożnej. Zawody odbyły się na Orliku w 

Kawęczynie. Turniej organizowany był przez Urząd Gminy w 



Kawęczynie, GKS Orzeł Kawęczyn i Szkołę Podstawową im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie. 

• 13 czerwca 2022 roku odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach 

postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: pn. „Budowa                       

i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn”.  

W postępowaniu oferty złożyło: 

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz 

ul. Noskowska 3-5, 62- 800 Kalisz na kwotę 4 987 420,99 zł brutto 

2. Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny ul. Polna 29, 98-235 Błaszki na 

kwotę 4 692 994,02 zł brutto 

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna ul. 

Toruńska 200, 62-600 Koło na kwotę 4 314 466,03 zł brutto. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim o długości 690,00 m 

2) Remont drogi gminnej w miejscowości Chocim na odcinku 620,00 m 

3) Budowa drogi w miejscowości Marcinów o długości 667,10 m 

4) Remont drogi gminnej w miejscowości Marcinów o długości 700,00 m 

5) Remont drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie o długości 623,79 m 

6) Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia             

o długości 665,57 m 

7) Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzierzbotki o długości 

909,06 m 

8) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na odcinku ok. 

534,00 m 

9) Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Głuchów o długości 

915,53 m 

10)Remont drogi gminnej w miejscowości Tokary Drugie o długości 840,00 m 

11)Remont drogi gminnej w miejscowości Będziechów o długości 900,00 m 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 



 

• 13 czerwca 2022 roku odbyło się otwarcie ofert na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa i 

modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn. W postępowaniu 

wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę złożył inspektor Paweł 

Trzepacz na kwotę 14 500,00 zł. W dniu 22 czerwca 2022 roku 

podpisano umowę na realizację zadania.   

 

• Dnia 14 czerwca ogłoszono wyniki 20. edycji Konkursu „Sołtys Roku”.  

Jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu został Sylwester 

Kasprzak, sołtys sołectwa Kawęczyn. Konkurs jest organizowany przez 

redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, a jego 

celem jest wyłonienie najaktywniejszych sołtysów w kraju. 

Podsumowanie konkursu odbędzie się 13 lipca w Senacie RP. 

 

 

• W dniu 16 czerwca 2022r. uczestniczyłem w Gminnym Turnieju Piłki 

Nożnej, turniej odbył się na boisku gminnym w Tokarach Pierwszych. 

Brały w nim udział reprezentacje obwodów szkół, tj. Tokary, Kawęczyn, 

Skarżyn oraz Kowale Pańskie. Turniej organizowany był przez Urząd 

Gminy w Kawęczynie i GKS Orzeł Kawęczyn. 

 

 

• W dniu 20 czerwca 2022 r.  w Urzędzie Gminy Kawęczyn odbyło się 

spotkanie dotyczące projektu „ Standardy obsługi inwestora w 

jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa 

Wielkopolskiego”.  Projekt realizowany jest w dwóch etapach, w I 

etapie wzięło udział 130 samorządów, do drugiego etapu 

zakwalifikowano 65 jednostek, w tym gminę Kawęczyn.  Podczas 

spotkania omówiono warunki realizacji II etapu projektu oraz możliwość 



współpracy samorządu gminy Kawęczyn i Urzędu Marszałkowskiego                

w sferze rozwoju gospodarczego. 

 

• Dnia 20 czerwca 2022r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady 

Gminy, podczas którego przewodnim tematem było omówienie spraw 

związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacja oświetlenia 

ulicznego i drogowego na terenie gminy Kawęczyn w kontekście 

rosnących kosztów za energię elektryczną. 

 

• W dniu 21 czerwca 2022 r. Zastępca  Wójta Elżbietą Tomczak wraz                

z pracownicą UG Moniką Szymańską uczestniczyły w spotkaniu 

konsultacyjnym nt. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Spotkanie 

odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, 

spotkaniu przewodniczył Dyrektor Wydziału  Infrastruktury i Rolnictwa – 

Tomasz Małyszka. 

 

• Dnia 21 czerwca 2022r.  odbyła się wideokonferencja na temat projektu 

pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin”. Spotkanie miało na celu 

omówienie aktualnego niedoboru w wymaganym 15 % wkładzie 

własnym do inwestycji w części przypadającej na Partnerów Projektu, 

czyli gmin i powiatów. Ostatecznie Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego poinformował, że wszyscy Partnerzy do dnia 4 lipca 

bieżącego roku mają przedstawić swoje ostateczne stanowiska odnośnie 

kwot możliwych do przekazania na program Kolej +. Ostateczne 

propozycje wkładu zostaną przedstawione Zarządowi PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. co pozwoli na podjęcie decyzji o podpisaniu umowy                   

o realizację inwestycji Kolej + na trasie Turek – Konin.  

 



• W dniu 22 czerwca 2022 r. brałem udział Walnym Zebraniu 

Sprawozdawczym za roku 2021 Rejonowego Banku Spółdzielczego                  

w Malanowie. 

 

• W dniu 23 czerwca 2022r. uczestniczyłem w Posiedzeniu Rady „Fundacji 

Ze Smakiem”, która odbyła się w siedzibie fundacji w Krwonach, gm. 

Brudzew. Celem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania 

meteorycznego i finansowego Zarządu oraz zatwierdzenie planu działań 

na 2022 rok. 

 

• W dniu 23 czerwca 2022r. uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu 

spółdzielni socjalnej „Powrócisz tu”. Tematem spotkania było 

zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021 

oraz przedstawienie planu działania na 2022 rok.  

 

• W dniu 23 czerwca uczestniczyłem w zakończeniu roku w Przedszkolu 

Gminnym „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich. 

 

• W dniu 24 czerwca we wszystkich szkołach podstawowych z terenu 

Gminy Kawęczyn odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego. 

Zastępca Wójta Elżbieta Tomczak uczestniczyła w uroczystości 

zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie, natomiast Sekretarz Gminy Dorota 

Bartosik w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach 

Pańskich – Kolonii. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Gminę 

Kawęczyn reprezentowała Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak. Ja 

uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej 

im. Płk. Pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie. Wszystkim 

uczniom gratulujemy oraz życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji.  



 

 

• W dniu 25 czerwca 2022 r. brałem udział w XII Powiatowych Zawodach 

Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według 

regulaminu CTIF. Zawody odbyły się w Przykonie. W zawodach wzięło 

udział 12 drużyn(w tym 6 drużyn z gminy Kawęczyn): 8 drużyn męskich 

i 4 drużyny żeńskie. I miejsce MDP CTIF chłopców zajęła drużyna z 

Głuchowa. I miejsce MDP CTIF dziewcząt zajęła drużyna ze Żdzar.  

 

• W dniu 26 czerwca 2022r. uczestniczyłem w XXI Powiatowym 

Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP, który odbył się we Władysławowie.  

Gminę Kawęczyn reprezentowała orkiestra OSP Tokary.  

 

Komunikaty 

• Polski Czerwony Krzyż za zgodą Gminy Kawęczyn usytuuje 3 pojemniki 

na używaną odzież i inne tekstylia przy placu sportowo – rekreacyjnym 

w Kawęczynie.  Do pojemników będzie można wkładać używaną odzież 

w dobrym stanie, nadającą się do dalszego użycia oraz inne tekstylia.  

 

• W związku z wejściem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, 

według której strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie 

ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej do dnia 27 

czerwca 2022 roku do Urzędu Gminy wpłynęła następująca ilość 

oświadczeń strażaków, celem potwierdzenia przez wójta gminy: 

OSP Głuchów – 8 

OSP Kawęczyn –6 

OSP Kowale Pańskie –16  

OSP Marianów –5  



OSP Milejów – 5 

OSP Skarżyn – 9 

OSP Tokary – 10 

OSP Żdżary – 6 

OSP Będziechów – 1  

Razem – 66  

 

Spośród w/w świadczenia ratownicze zostały przyznane w ilości : 

OSP Kawęczyn – 1 

OSP Kowale Pańskie – 10 

OSP Marianów – 3 

OSP Milejów – 1 

OSP Skarżyn – 1 

OSP Tokary – 1 

OSP Żdżary – 3 

Razem – 20  

 

Jeżeli strażak ratownik złoży wniosek w ciągu 9 miesięcy od daty 

wejścia w życie ustawy  do Komendanta Powiatowego PSP  czyli do 30 

września 2022 r. , będzie miał wypłacone świadczenie od miesiąca w 

którym weszła w życie ustawa czyli od 1 stycznia 2022 r.  

 

Zarządzenia Wójta Gminy Kawęczyn w okresie międzysesyjnym 

wydałem następujące zarządzenia : 

➢ Zarządzenie nr 4/V/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31 maja 2022r. 

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego 

dla publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Kawęczyn . 



➢ Zarządzenie nr 5/V/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31 maja 2022r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2021 samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy 

Kawęczyn z siedziba w Kowalach Pańskich. 

 

                                                    /-/ Jan Nowak 

                                                         Wójt Gminy Kawęczyn 
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