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Protokół Nr XXIII/2020 
z XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 4 sierpnia 2020 roku 

w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 08:30 do 09:49 
 

W sesji udział wzięli radni Gminy Kawęczyn – zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich: 
- Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, 
- Elżbieta Tomczak – Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn, 
- Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn, 
- Magdalena Krakowiak – podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-

2028. 
6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
 
 

Ad. 1. 
Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze udział 12-u 
radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy 
Kawęczyn i można rozpocząć prawomocne obrady.  
 
Ad. 2. 
Uchwalenie porządku obrad 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił projekt porządku obrad a następnie 
zapytał, czy są jakieś propozycje i uwagi co do porządku obrad.  
Uwag i propozycji nie było.  
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad. 
 
Głosowano w sprawie: 
Uchwalenie porządku obrad. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
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ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 
Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (3) 
Łukasz Mila , Karol Rygas , Paweł Urbanek  
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 
 
Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 
protokołu z XXII Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. 
Zaproponował, aby protokół przyjąć bez odczytywania, ponieważ był on wyłożony do wglądu 
i nie zgłoszono uwag do jego zapisów.  
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem protokołu. 
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 
Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (3) 
Łukasz Mila , Karol Rygas , Paweł Urbanek  
 
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania. 
 
Ad. 4. 
Interpelacje i zapytania radnych 
Radni nie wnosili interpelacji ani zapytań. 
 
Ad. 5. 
Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
Ad. 5a) 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały budżetowej. Powiedziała, że 
postanowieniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku zostaną uruchomione środki na 
wsparcie zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli Gmina chce 
skorzystać z tych środków, do 10 sierpnia powinna złożyć stosowne wnioski, stąd sesja w 
trybie nadzwyczajnym była niezbędna. Kontynuowała, że Gmina podpisała wnioski w dniu 
29 lipca dwie umowy na dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska 
Wieś”. Termin rozliczenia tych środków jest do końca listopada, w związku z tym, aby jak 
najszybciej móc uruchomić te środki, móc realizować zadanie i w terminie rozliczyć się z 
tych środków również przyspieszony termin sesji był tu niezbędny. Podpisane przez Gminę 
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Kawęczyn umowy w dniu 29 lipca br. zostały zawarte z Województwem Wielkopolskim – 
pierwsze zadanie to „Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu” w ramach X edycji konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś”; na zadanie otrzymano dotacje w kwocie 30.000,00 zł; drugie 
zadanie to „Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego w Głuchowie w ramach tego 
samego konkursu; na zadanie otrzymano dotacje w kwocie 21.000,00 zł. Kolejna 
proponowana zmiana wiąże się z otrzymanym przez Gminę zwiększeniem dotacji w ramach 
realizowanego w roku 2020 Powszechnego Spisu Rolnego - zwiększa się plan dotacji o kwotę 
31.556,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie członków Gminnego Biura Spisowego oraz 
wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, koszty mediów i usług pozostałych. 
Skarbnik odniosła się do kolejnej zmiany, a mianowicie zwiększenia wydatków w ramach 
środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani o kwotę 18 325,59 zł. 
Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wnoszoną przez przedsiębiorców opłatą za wydanie 
zezwoleń a kwotą wydatkowaną w roku 2019. 
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 
Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (3) 
Łukasz Mila , Karol Rygas , Paweł Urbanek 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIII/172/2020 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na rok 2020. 
 
Ad. 5b) 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn  na lata 2020 - 2028 
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028. Wyjaśniła, że powołana wcześniej uchwała Rady 
Ministrów w ramach wsparcia zadań inwestycyjnych na lata 2020-2022 określa, iż zadania, 
które samorządy chcą w tych latach realizować, powinny znaleźć się w uchwale Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, na potwierdzenie tego, że jednostka ma w planie jakiekolwiek zadania, 
które chce poddać pod dofinansowanie i je realizować. Kontynuowała, że, aby uzupełnić 
zadania majątkowe, które są wpisane bardzo ogólnie – zadnia inwestycyjne – należy w 
załączniku „Wykaz przedsięwzięć” uszczegółowić te zadania majątkowe i tak na lata 2020 – 
2022 wpisać zadania: droga Żdżary, która jest zaplanowana do realizacji w roku 2020, jednak 
procedury wydania wszelkich dokumentacji przedłużają się i nie ma do końca pewności, czy 
budowa tej drogi będzie możliwa do realizacji w tym roku, dla bezpieczeństwa należy ją 
wpisać jeszcze na rok 2021; poza tym Skarbnik proponowała wpisać jeszcze dwie drogi jako 
kolejne w podjętym przez Radę Gminy oświadczeniu w sprawie budowy dróg, tj. drogę w 
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Chocimiu i drogę w Stanisławie. Kontynuowała, że kolejnym zadaniem jakie należy wpisać, 
gdyby któraś ze wskazanych wyżej inwestycji nie spełniała wymagań, trzeba jeszcze ująć 
kolejne zadanie, tj. IV etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zainteresowanie 
na tego typu instalacje cały czas jest duże i mieszkańcy zgłaszają potrzebę i chęć ich budowy 
- spełnia pozostałe wymogi uchwały i warunki  złożenia wniosku, jest to inwestycja powyżej 
450 tys. zł, które Rada Ministrów określiła. 
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. Pytań i uwag nie było. 
Piotr Gebler  - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 
– 2028. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020-2028;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 
Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 
Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Tomasz Tyrakowski  
NIEOBECNI (3) 
Łukasz Mila , Karol Rygas , Paweł Urbanek 
  
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIII/173/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2020 – 2028. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny 
Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił sprawozdanie z działalności za 
okres międzysesyjny. 
Sprawozdanie przyjęto bez uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Zapytania i wolne wnioski 
Radny Tomasz Tyrakowski pytał o to, czy na drodze powiatowej Milejów-Tokary będą 
naprawione ubytki w jezdni, czy jest już jakaś odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w tej 
sprawie. Pytał też czy śmieci wyrzucane w Milejowie na łąki zostaną uprzątnięte. Pytał 
jeszcze o sprawę skarpy przy stawach, gdzie wcześniej były przywiezione dwoma 
samochodami gruzy na jej utwardzenie. Zauważył, że woda ponownie podmywa skarpę, co 
powoduje obsuwanie się gruzu. 
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Wiceprzewodniczący Sylwester Kasprzak odniósł się do gradobicia, jakie wystąpiło w dniu 
26.06.2020 r. na terenie Gminy Kawęczyn. Wskazywał, że jednym z sołectw, które 
najbardziej ucierpiały jest Sołectwo Kawęczyn. Pytał, czy wiadomo coś więcej odnośnie 
złożonych protokołów, czy Wojewoda Wielkopolski zajął jakieś stanowisko, czy rolnicy 
mogą liczyć na jakieś odszkodowania. 
 
Wiceprzewodniczący Sylwester Kasprzak poruszył też temat dotyczący Wód Polskich; 
mówił, że Struga Kawęczyńska czy inne strugi na terenie Gminy Kawęczyn są zaniedbane. 
Oceniał, że od jakiegoś czasu, gdy zarządcą rzek jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie rzeczka na terenie Sołectwa Kawęczyn, tj. Struga Kawęczyńska, jest bardzo 
zaniedbana.  
 
Na obrady dotarła Pani Magdalena Krakowiak zajmująca się w Urzędzie Gminy sprawami 
drogownictwa. Wójt Gminy powiedział, że jest pytanie odnośnie naprawy ubytków na 
drogach powiatowych oraz skarpy w Milejowie przy stawie. 
 
Pani Magdalena Krakowiak powiedziała, że na dzień sesji nie ma żadnych nowych informacji 
w tej sprawie. Poinformowała, że wysyłane było w ubiegłym tygodniu pismo z prośbą o 
remonty, na które nie ma jeszcze odpowiedzi. 
 
Radny T. Tyrakowski powiedział, że chodzi o skarpę na byłej drodze wojewódzkiej, teraz 
powiatowej, która co roku się obsuwa. 
 
Wójt Gminy dodał, że tam była dwa razy przeprowadzona naprawa i dwa razy stało się tak 
jak przed naprawą. 
 
Radny T. Tyrakowski oceniał, że rów należałoby na początek oczyścić i wykonać bardziej 
trwałe zabezpieczenie. 
 
Pani M. Krakowiak powiedziała, że zgłosi raz jeszcze sprawę z prośbą o generalny remont. 
 
Radny T. Tyrakowski powrócił do pytania o śmieci wyrzucane w Milejowie na drogi gminne 
w obrębie łąk. 
 
Wójt J. Nowak powiedział, że trzeba poczekać aż społeczeństwo zacznie mówić czyje to są 
śmieci, bo prawdopodobnie mieszkańcy, których posesje położone są najbliżej miejsca, gdzie 
są wyrzucane śmieci, wiedzą, kto za tym stoi. Dodał, że już dwa razy pozostawione tam 
śmieci były sprzątnięte na koszt Gminy, po raz trzeci nie będą. 
 
Przewodniczący P. Gebler prosił, aby pozostawić ten temat, bo nie znajdzie się w tym 
momencie jego rozwiązania. Powrócono do zapytań Wiceprzewodniczącego S. Kasprzaka. 
 
Wójt J. Nowak powiedział, w odniesieniu do spraw związanych z gradobiciem, że do 
31.07.2020 r. nie ma informacji od Wojewody Wielkopolskiego co do zajęcia stanowiska ze 
względu na niewielką skalę zjawiska; gdyby pojawiły się takie przypadki w innych rejonach, 
mogłyby być wzięte wspólnie w skali województwa. 
 
Na obrady dotarła Zastępca Wójta Gminy Elżbieta Tomczak, która udzieliła informacji 
dotyczących gradobicia. Powiedziała, że w ubiegłym tygodniu przedstawiciel 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przekazał telefonicznie informację, że 
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na tę chwilę nie ma żadnych decyzji z Ministerstwa i że wszystko zależy od skali różnych 
klęsk żywiołowych w Polsce, a skala ta zostanie oceniona „po sezonie”; wówczas być może 
będą uruchomione jakieś środki – Gmina Kawęczyn nie jest tu rozpatrywana indywidualnie, 
tylko zbierane są informacje dot. gradobicia, zalania czy burz z całego kraju. E. Tomczak 
dodała, że jeżeli pojawią się jakieś środki, to Gminy będą o tym informowane. Mówiła, że 
Gmina miała za zadanie sporządzić odpowiednie protokoły, co Komisja uczyniła; protokoły 
są w trakcie drukowania i będą podpisywane przez Komisje. Wyjaśniła, że protokoły, z 
których wynika, że w danym gospodarstwie jest powyżej 30% strat zostaną odesłane w 
dwóch egzemplarzach do Wojewody, zatwierdzone przez Wojewodę i odesłane do Urzędu 
Gminy, po czym będą zwracane rolnikom – rolnicy mają je zachować i jeśli ewentualnie będą 
uruchomione jakieś środki, to wtedy prawdopodobnie trzeba będzie składać wnioski przez 
ARIMR, jak to było w ubiegłym roku np. przy suszy. 
 
Zastępca Wójta E. Tomczak opuściła bezpowrotnie miejsce obrad. 
 
Wójt Gminy odnosząc się do tematu spraw związanych z działalnością Wód Polskich 
powiedział, że z pracownikami Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska będzie musiał 
przygotować dokument w formie papierowej na podstawie informacji podanych przez S. 
Kasprzaka do protokołu. Prosił, aby Wiceprzewodniczący doprecyzował, czy chodzi o 
poszerzenie, pogłębienie, odkrzaczenie strugi. 
 
Wiceprzewodniczący S. Kasprzak uzupełnił wypowiedź i wskazał, że chodzi o pogłębienie 
Strugi Kawęczyńskiej, odkrzaczenie i wykoszenie traw, które zatrzymują nurt rzeki.  
 
Radny Ryszard Jaśkiewicz powiedział, że też ma zastrzeżenia odnośnie Wód Polskich. 
Wspominał, że swego czasu z budżetu gminy został przeznaczony określony fundusz na 
odnowienie rzeki Lipiczanki. Mówił, że na chwilę obecną rzeka zarosła krzakami i trawą, 
które należałoby usunąć. Dodał, że od momentu ostatnich prac, tj. ok. 6 lat temu żadne 
czynności nie były wykonywane. 
 
Radna Krystyna Brzychcy dodała, że Struga Mikulicka też jest zaniedbana. 
 
Wójt Gminy powiedział, że w takim razie trzeba będzie w piśmie wymienić wszystkie strugi i 
rzeczki, czyli Strugę Kawęczyńską, rzekę Teleszynę, Lipiczankę, Strugę Mikulicką. 
 
Radny R. Jaśkiewicz zgłaszał, że na łuku drogi wojewódzkiej (jadąc od Marcjanowa) Zarząd 
Dróg Wojewódzkich usunął część gruzów, radny we własnym zakresie usunął krzaki, które 
tam były pozostawione, ale gruzy jeszcze zostały. Pytał, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich 
uprzątnie resztę gruzu, czy może uważa temat za zakończony – wyjaśniał, że gruz przerasta 
już trawą i będzie problem z jej wykoszeniem. Dalej pytał też o sprawy dotyczące budowy 
drogi w Żdżarach, czy w tym roku będzie robiona ta droga. 
 
Wójt Gminy odpowiedział, że 27.07.2020 r. możliwe było zawarcie aktów notarialnych, 
Gmina weszła w posiadanie gruntów niezbędnych do realizacji tej inwestycji. W najbliższych 
dniach będzie można rozpocząć projektowanie, bo bez tych gruntów nie można było tego 
rozpocząć, poza tym kwestia uzyskania wszelakich pozwoleń też wiąże się z oczekiwaniem, 
ale dużym hamulcem na tę chwilę są rosnące drzewa, na których usunięcie nie została jeszcze 
wydana decyzja. 
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M. Krakowiak dodała, że Gmina czeka na decyzję Starostwa Powiatowego, które z kolei 
oczekuje na decyzję z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mówiła, że w sierpniu 
powinna być odpowiedź. Mówiła też, że jeśli chodzi o gruzy przy drodze krajowej, to 
ewentualnie wystosuje pismo z zapytaniem o ich usunięcie. 
 
Wójt Gminy powiedział, że Urząd Gminy wejdzie w kontakt z przedstawicielami Zarządu 
Dróg Wojewódzkich odpowiedzialnych za teren Gminy Kawęczyn i pozyskane w wyniku 
rozmowy informacje przekaże radnemu. 
 
Radny Andrzej Jaworski pytał jak często Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
wykasza pobocza i rondo, bo ostatnim razem, gdy Gmina przeprowadziła koszenie na 
rondzie, pojawili się pracownicy wyznaczeni przez zarządcę drogi z zamiarem koszenia. 
Wskazywał, że od poprzedniego koszenia rondo już zarosło, tak samo pobocza i chodniki. 
 
Wójt J. Nowak powiedział, że Gmina Kawęczyn dba o rondo, wykaszanie na rondzie było 
przeprowadzane przez Gminę już raz w tym sezonie, kolejne planowane było w połowie 
sierpnia.  
 
Radny A. Jaworski powiedział, że w okolicach ronda, pomiędzy chodnikiem a placem przy 
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. obok przystanku autobusowego, rosną krzewy, 
których gałęzie wrastają w siatkę ogrodzeniową otaczającą plac przy strażnicy, co może 
powodować zniszczenie tej siatki. 
 
Wójt powiedział, że Gmina przeprowadza koszenie czy wyrywanie chwastów na rondzie 
zgodnie z dżentelmeńską umową z Dyrektorem z 2008 roku, która dotyczy także zużycia 
wody w ilości ok. 2 może 3 m3 rocznie. Wskazał, że przycinania krzewów Gmina jeszcze nie 
przeprowadzała, jest to nowy temat, którym trzeba będzie się zająć, aby np. na jesień 
przyjechał ktoś od zarządcy drogi i wykonał przycięcie gałęzi. 
 
Radny A. Jaworski odniósł się jeszcze do kwestii chodnika naprzeciwko apteki. Mówił, że 
odchyliły się tam krawężniki. Dodał, że niedawno były prowadzone prace na chodniku przy 
krzyżu, gdzie przy studzience zagięła się kostka. W wyniku tych prac kostka została 
wyrównana, lecz krawężników nikt nie poprawił. 
 
Wójt J. Nowak powiedział, że problem zostanie zgłoszony pisemnie do GDDKiA Oddział w 
Koninie. 
 
Radna K. Brzychcy zgłosiła sprawę zarwanego kręgu (dreny) na moście na drodze 
powiatowej w miejscowości Czachulec Nowy przy wjeździe na drogę gminną prowadzącą do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie. Dodała, że w tym miejscu osiada 
powoli asfalt, ale nie wie jak duży jest ubytek, trudno to ocenić z uwagi na rosnące tam 
drzewa, krzewy, które przysłaniają przepust. 
 
Radny Sylwester Przyłęcki pytał o przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego, czy 
szkoły będą otwarte od 1 września, bo Minister Edukacji pozostawia to samorządom i 
dyrektorom szkół. 
 
Wójt Gminy powiedział, że Minister Edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, że rok 
szkolny powinien się rozpocząć normalnie, natomiast w niektórych częściach polski, gdzie 
tych zachorowań czy osób na kwarantannie przybywa i jest sytuacja trudniejsza, samorządy 
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mogą podejmować decyzje o nauczaniu zdalnym. Wójt wskazał, że nie jest w stanie, na 
miesiąc przed rozpoczęciem roku, precyzyjnie odpowiedzieć, jak będą wyglądały ostatnie dni 
sierpnia czy początek września. Dodał, że na tę chwilę rozumie tak Ministerstwo Edukacji 
narodowej, że nauka ma odbywać się w szkole a nie zdalnie. Zauważył jednak, że z drugiej 
strony w ostatnim czasie liczby zakażeń i osób na kwarantannie rosną. Powtórzył, że Gmina 
przygotowuje się do normalnego rozpoczęcia roku szkolnego, ale trzeba będzie obserwować 
sytuację w powiecie dotyczącą zakażeń i osób na kwarantannie. 
 
Radny Adrian Kwinciak powiedział, że na stronie Gminy Kawęczyn ukazała się informacja 
dosyć istotna, a dotycząca wsparcia z PROW w związku ze stratami związanymi z COVID-19 
dla rolników dotkniętych kryzysem związanym z tą pandemią. Pytał, czy wiadomo coś więcej 
na ten temat, czy rolnik będzie mógł się ubiegać o to dofinansowanie i kto dokładnie może się 
ubiegać, w jakiej skali, czy wnioski będą składane do gminy, czy do ARIMR. 
 
Wójt J. Nowak powiedział, że jeżeli chodzi o Gminę, to ewentualnie można by było ubiegać 
się o kwestie dotyczące odroczenia czy umorzenia podatku rolnego, ale trzeba to odpowiednio 
udokumentować. Mówił, że jeszcze raz przeanalizuje treść opublikowanej informacji i 
poprosi o ewentualne jej uszczegółowienie, na podstawie przedstawionego przez radnego 
głosu. 
 
Przewodniczący P. Gebler podjął temat funduszu sołeckiego. Powiedział, że była narada 
sołtysów, po której rozmawiał z sołtysem ze swojego sołectwa, który nadal nie wie czy 
można wydatkować i przenosić środki z funduszu sołeckiego na inne zadania. Kontynuował, 
że Sołectwo Marcinów miało zaplanowane środki m.in. na zakup kosiarki i zakup gruntu; w 
międzyczasie została wykonana płyta boiska i za własne środki nawadnianie i ogrodzenie, 
kosiarka została zakupiona z prywatnych środków i boisko jest utrzymywane. Mówił, że 
Sołectwo chce przenieść te środki na inny cel, tylko pozostaje pytanie, czy może, bo z 
informacji przekazanych przez sołtysa nie wynika jednoznacznie, czy można dokonać 
przeniesień. 
 
Wójt J. Nowak powiedział, że sołtysi otrzymali informacje, że pomijając wydatki na bieżące 
utrzymanie dróg, które są realizowane we wszystkich sołectwach, sołectwa mogą realizować 
przedsięwzięcia związane z zakupem gruntów. Wspominał, że mówił sołtysom, że jeśli 
chodzi o zakupy, o ile są one pilne, to mogą być realizowane. 
 
Przewodniczący P. Gebler uzupełnił wypowiedź o informacje, że na tę chwilę w sołectwie nie 
ma możliwości zakupienia gruntów, na które zostały zaplanowane środki z funduszu 
sołeckiego na ten rok z uwagi na brak takiego gruntu. Dodał, że nie ma też potrzeby 
kupowania kosiarki, bo trawa na boisku będzie wykaszana przy użyciu jego prywatnego 
sprzętu. Mówił, że środki zarezerwowane na zakup działki i kosiarki sołectwo chciałoby 
przenieść na inny cel, tj. zakup piłkochwytów, bo na tę chwilę zamontowana jest siatka leśna, 
która nie do końca spełnia swoje cele. 
 
Wójt Gminy pytał o kwestie gruntu, czy na drugi rok będzie to aktualne, bo w momencie, 
kiedy będzie ogrodzony plac, a sołectwo za rok czy dwa nabyłoby działkę, co wówczas z 
ogrodzeniem, czy byłoby ono przenoszone. 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że z tego co pamięta, grunt sołectwo ma 
wydzierżawiony na trzy lata, ale sugerował, że dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie 
umowy dzierżawy np. na dziesięć lat, aby można było kupić inne rzeczy, które byłyby 
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bardziej związane z tym gruntem. Mówił, że sołectwo ma zarezerwowaną wystarczającą 
kwotę środków na utrzymanie dróg, dodatkowo pozostał żwir z zeszłego roku, a gdyby nie 
wydatkować tych pieniędzy, to mijałoby się z celem, aby te środki przekazywać na fundusz 
sołecki, tym bardziej, że Sołectwo Marcinów ma do dyspozycji 16 tys. zł na przyszły rok i 
pozostaje pytanie co z tym zrobić. 
 
Wójt J. Nowak wspominał, że sugerował sołtysom, aby się dobrze zastanowili, na co 
przeznaczyć środki. Dodał, że zauważa, iż w niektórych sołectwach zaczyna brakować 
pomysłów, a kwota funduszu jest wyższa o ok. 10%. Prosił, aby w sołectwach pomyśleć o 
czymś bardziej przyszłościowym, ale też mając na uwadze, że ten pomysł  i jego realizacja 
będzie rodzić jakąś wartość dodaną, bo zdaniem Wójta namiotów, ogrodzeń i punktów 
świetlnych jest już wystarczająco. Zauważył, że tak naprawdę namiot jest potrzebny raz czy 
dwa razy w roku i że sołectwa mogą go sobie wzajemnie pożyczyć. Pytał P. Geblera jaka była 
kwota planowana na zakup gruntu i kosiarki. 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że łącznie jest to ok. 12 tys. zł. Kontynuował, że 
chciałby znać wytyczne Gminy, odnośnie wydzierżawienia gruntu np. na 10 lat, aby sołectwo 
wiedziało, czy np. na przyszły rok może zaplanować zakup 2 czy 3 urządzeń do siłowni 
zewnętrznej, bo pewne rzeczy Gmina sołectwom próbuje ograniczyć. 
 
Wójt J. Nowak powiedział, że nie jest tak, że Gmina coś próbuje ograniczyć, ale są pewne 
ograniczenia w związku z epidemią. Zauważył, że jeszcze nikt z państwa radnych nie zapytał 
o ile i czemu spadają dochody Gminy, nikt się tym nie interesuje. Mówił, że prawie pół 
miliona sięga już minus na dochodach, ale póki co radzi sobie, licząc, że nawet gdyby te 
pieniądze nie wpłynęły, to jakiegoś zawirowania nie powinno być. Dodał, że jeżeli to się 
będzie powtarzało, a za kilka dni będzie znana sytuacja za lipiec, to trzeba będzie zatrzymać 
wydatki. Wskazał, że chodzi o pół miliona, a jak tak dalej pójdzie to i blisko miliona złotych; 
prosił aby radni się nad tym skupili. Odnosząc się do sytuacji w Marcinowie mówił, że środki 
mogą zostać przesunięte, umowa na dzierżawę gruntów przedłużona na lat 10 przed 
wygaśnięciem dotychczasowej umowy. 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że według niego umowa na dzierżawę powinna zostać 
już w tym momencie przedłużona, bo sołectwo nie będzie mogło kupić czegoś, co będzie na 
trwałe związane z gruntem. Mówił, że umowę zawartą na trzy lata i zawrzeć nową na 10 lat. 
Mówił, że 16 tys. zł na przyszły rok sołectwo mogłoby przeznaczyć na 2 czy 3 urządzenia na 
siłownię zewnętrzną. 
 
Wójt powiedział, że wobec tego trzeba zawrzeć umowę np. z dniem 1 stycznia 2021 roku czy 
wcześniej na okres 10 lat, bo trwałość projektów jest przeważnie 5 lat, natomiast urządzenia 
prawdopodobnie też dłużej jak 10 lat nie wytrzymają. 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że nie orientował się ile kosztują piłkochwyty, bo była 
mowa, że jeśli te pieniądze są niepotrzebne, żeby ich nie wydatkować.  
 
Wójt J. Nowak wyjaśniał, że nikt w marcu, kwietniu czy w maju nie wiedział, co się zdarzy, 
jest sierpień wiadomo więcej, stąd odbyło się 29 lipca spotkanie z sołtysami, gdzie była mowa 
o wydatkach tego typu jak zakup gruntów, utrzymanie świetlic, koszty drobnych remontów i 
napraw, np. jakichś uszkodzeń przy altanach, jak najbardziej można ponosić. Wójt 
kontynuował, że nie wyrażał zgody na organizację pikników czy dużych spotkań rzędu 
kilkadziesiąt osób, bo nie brał, nie bierze dzisiaj i nie weźmie jutro odpowiedzialności jeśli w 
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wyniku takiego spotkania dojdzie do jakiegoś zakażenia. Powiedział, że jeżeli dochody 
spadają, to na ten brak powinni się wszyscy złożyć, taka była inicjatywa a nie Jego osobisty 
wymysł, że Gmina zakazuje i nie pozwala, chodzi tu o ostrożność w wydatkowaniu środków. 
Prosił Przewodniczącego o spotkanie z sołtysem, który uczestniczył w naradzie w dniu 29 
lipca, na zadane pytania odpowiedzi otrzymał, ale  zdaniem Wójta być może niektórych pytań 
nie zdążył zadać. 
Wiceprzewodniczący Grzegorz Dzikowski powiedział, że tu chodzi o to, że albo ograniczają 
wydatki wszystkie sołectwa, albo nikt, bo jedni mogą wydatkować, drudzy nie mogą. 
Powiedział, że Wójt Gminy informuje, że bez wiat, bez namiotów sołectwa mogą się obejść, 
ale sołectwa, które zainwestowały miały to szczęście, bo do projektów była kolejka, jedni 
składali wniosek, inni musieli czekać – sołectwa, które zostały, bo nie mogły składać 
wniosków, albo nie dostały środków - mają dzisiaj zostać bez niczego. Mówił, że należy 
wyjaśnić, że albo oszczędzają wszyscy albo nikt. 
 
Wójt J. Nowak wyjaśnił, że Gmina nie może złożyć dziesięciu wniosków, a tylko trzy i po to 
są organizowane kilka razy w roku spotkania, gdzie sołtysi sami sobie ustalają kolejność 
ubiegania się o środki, a pracownicy Urzędu Gminy ewentualnie sugerują, kto ma większe 
szanse. Podkreślał, że jest to prowadzone w sposób uporządkowany; czasami Gmina złożyła 
trzy wnioski a otrzymała pieniądze na jeden, pozostałe dwa są nadal w kolejce. Podkreślił, że 
nie mówił o wiatach, o altanach, ale co do namiotów, uważa, że skoro to i tak jest własność 
gminy, to dwa czy trzy sołectwa mogłyby spokojnie posługiwać się jednym namiotem, a inne 
sołectwo kupowało by coś innego. Proponował, aby zorganizować spotkanie sołtysów z Radą 
Gminy, bo być może radni nie mają pełnych informacji. 
 
Wiceprzewodniczący S. Kasprzak powiedział, że jemu się wydaje, że to, co jest wypracowane 
na naradach sołtysów jest dobrze wypracowane, zachowana jest kolejka, nie ma walki o 
miejsce, o mały czy o duży grant, startują sołectwa, które są najlepiej przygotowane do 
udziału w projekcie, inni startują w kolejnych latach a niektórzy nawet nie chcą startować, bo 
wiedzą, że są nieprzygotowani; podkreślał, że była wypracowana formuła, która działa. 
Zauważył, że niektórzy sołtysi są być może bardziej pasywni, boją się tej pracy, są sołectwa, 
które startowały i dostał granty, takie, które startowały i nie otrzymały grantów i wykonują 
zadania we własnym zakresie. 
 
Wójt Gminy powiedział, że jest pełna jawność i wszyscy wiedzą, kto, o co i dlaczego się 
ubiega, to jest dyskutowane, każdy sołtys prezentuje swój pomysł, być może nie ma dobrego 
przepływu informacji. 
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że tu nikt nie zarzuca że to sołectwo może czy nie 
może ubiegać się o granty, chodzi o to, że nie wszyscy korzystają z funduszu sołeckiego, a 
niektórzy chcieliby skorzystać, a nie chcieliby być ograniczani, bo nikt nie ma pretensji do 
tego, czy Kawęczyn czy Milejów czy Ciemień będą korzystać z dodatkowych środków. 
 
Wiceprzewodniczący G. Dzikowski powiedział, że nie można też pozbawić pozostałych 
sołectw możliwości sięgnięcia do dodatkowe środki w następnych latach. 
 
Wójt J. Nowak podkreślał, że to sołtysi sami ustalają, które sołectwo w jakiej kolejności 
występuje o granty; dodał, że nie ustala tego ani On sam, ani pani Elżbieta Tomczak ani nikt 
inny. 
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Wiceprzewodniczący G. Dzikowski powiedział, że sołectwa, które kupiły namioty w latach 
wcześniejszy miały szczęście, a te które nie kupiły są w gorszej sytuacji. 
 
Wójt Gminy mówił, że w takim razie wychodzi a tego, że każde sołectwo powinno zbudować 
altanę, kupić namiot czy kosiarkę. 
 
Wiceprzewodniczący G. Dzikowski mówił, że w takim razie trzeba zlikwidować fundusz 
sołecki. 
 
Wójt podkreślał, że jedną z funkcji funduszu sołeckiego jest nauka oszczędnego 
gospodarowania środkami, dbania o mienie wiejskie itd. i to jest czynione. Zdaniem Wójta 
pojawia się problem na co te środki przeznaczyć.  
 
Przewodniczący P. Gebler powiedział, że jest problem, bo nie ma pozwolenia na 
wydatkowanie środków na pewne rzeczy. 
 
Wójt zauważył, że ten rok jest taki a nie inny i była przerwa 3 – 4 miesiące, gdzie wydatki nie 
były czynione, natomiast jest jeszcze czas do końca października na spokojne wydatkowanie 
środków; raz jeszcze podkreślał, że nie będzie możliwości wydatkowania środków na 
organizację spotkań mieszkańców. 
 
Więcej pytań i wniosków obecni nie wnosili. 
 
Ad. 9.  
Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 
W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn uznał XXiII Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i zamknął 
obrady. 
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