
Protokół Nr XIX/2020 

z XIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej w dniu 29 maja 2020 roku 

w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach od 09:30 do 11:12 

 
 

W sesji udział wzięli radni Gminy Kawęczyn – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

- Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, 

- Dorota Bartosik – Sekretarz Gminy Kawęczyn, 

- Edyta Balcerzak – Skarbnik Gminy Kawęczyn. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Wystąpienie zaproszonych gości. 

6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020; 

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego; 

c) utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kawęczyn za rok 2019 – Jolanta 

Krawczyk 

8. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Otwarcia XIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn dokonał Piotr Gebler – Przewodniczący Rady 

Gminy Kawęczyn. Prowadzący powitał zebranych i stwierdził, że w sesji bierze udział 14-u 

radnych na stan 15-u co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy 

Kawęczyn i tym samym można rozpocząć prawomocne obrady.  

 

Ad. 2. 

Uchwalenie porządku obrad 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił projekt porządku obrad a następnie  

zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby coś jeszcze wnieść do przedstawionego porządku. 

 

Zmian do projektu obrad nikt nie wnosił. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad. 

 

Głosowano w sprawie: 

Uchwalenie porządku obrad. 



 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  

NIEOBECNI (1) 

Łukasz Mila  

 

Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony jednogłośnie. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co do 

protokołu z XVIII 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 XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek 

NIEOBECNI (1) 

Łukasz Mila  

 

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn został przyjęty bez odczytywania 

jednogłośnie. 

 

Ad. 4. 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący P. Gebler prosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań. 

 

Radny Adrian Kwinciak wniósł dwie interpelacje, które stanowią załącznik do protokołu. 

 

Więcej interpelacji i zapytań radni nie zgłaszali. 

 

Ad. 5 

Wystąpienie zaproszonych gości 

Głos zabrał Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, który powiedział, że od roku 2000 dzień 27 



maja został ustanowiony Dniem Samorządu Terytorialnego w Polsce, oraz że w tym roku mija 

trzydziesta utworzenia i funkcjonowania samorządów terytorialnych. Obecna kadencja jest już 

VIII w tych 30 latach, która zakończy się w roku 2023. Mówił, że wraz z Przewodniczącym 

Rady Gminy przygotował życzenia okolicznościowe, gratulacje i podziękowania za współpracę 

w tym 30-leciu, wskazał, że różne osoby mają różne okresy działalności na rzecz samorządu, 

niektórzy radni kilka kadencji, inni pierwszą, wspominał, że byli też tacy, którzy byli wybrani 

w trakcie kadencji, tj. po śmierci radnych Jana Osiewały – radnego z Tokar i Mirosława 

Antczaka – radnego z Wojciechowa. Mówił, że każdy z radnych dołożył swoją cegiełkę do 

budowy samorządu w Gminie Kawęczyn. Przypominał, że czasami zdania bywały podzielone, 

inny był pogląd na sprawę, ale są to cechy demokracji, ustroju, o który wielu Polaków walczyło, 

począwszy od lat 50-tych, w roku 1956, 1970, 1980 i później lata 18988 – 1990. Mówił, że 

obecne pokolenie ludzi działających w samorządach to spadkobiercy i kontynuatorzy tamtych 

walk, których rolą jest pracować dla dobra mieszkańców, aby ich życie ulegało znacznej 

poprawie. Wspominał, że to inicjatywa Senatu RP I kadencji spowodowała, że powstał projekt 

ustawy o samorządzie terytorialnym, a w dniu 8 marca 1990 r. ówczesny Sejm RP tę ustawę 

przyjął. Na mocy tej ustawy Prezes Rady Ministrów, ówczesny Premier Pan Tadeusz 

Mazowiecki w dniu 19 marca 1990 r. ogłosił termin wyborów samorządowych na 27 maja 1990 

r. Samo ukonstytuowanie się samorządu terytorialnego, czyli wybory Przewodniczących, 

Wiceprzewodniczących, Komisji, Zarządów, Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miast trwało 

właściwie do końca czerwca. Mówił, że bez pracy radnych wszystkich kadencji wizerunek 

Gminy dziś zapewne byłby inny.  

Wójt Gminy wręczył Przewodniczącemu Rady Gminy gratulacje w wersji papierowej a dalej  

wraz z Przewodniczącym Rady przekazał na ręce Wiceprzewodniczących i pozostałych 

radnych okolicznościowe adresy. Wójt Gminy dodał, że takie skromne adresy przekazywane 

są też do byłych radnych, obecnych i byłych sołtysów oraz do wielu innych osób, które 

przyczyniły się do rozwoju Gminy Kawęczyn. 

 

Ad. 6 

Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

 

Ad. 6a). 

zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020 

Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że pierwsza zmiana 

uchwały budżetowej dotyczy z jednej strony zmniejszenia dotacji na zakup tomografu dla 

Szpitala Powiatowego w Turku o kwotę 15 000,00 zł, a z drugiej strony udzielenie dotacji dla 

jednostki OSP Kowale Pańskie w kwocie  65 000,00 zł na zakup samochodu bojowego typu 

ciężkiego. Druga zmiana dotyczy otrzymanych środków w ramach umowy o udzielenia grantu 

na zakup wyposażenia sprzętu do szkół w ramach zdalnej szkoły – pierwsza kwota to 60 000,00 

zł; grant ten jest już finalizowany, sprzęt niebawem będzie docierał do uczniów; drugi etap tego 

samego grantu to kwota 55 000,00 zł. Trzecia zmiana, o której mówiła Skarbnik Gminy, 

dotyczy realizowanej inwestycji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

– Gmina jest na etapie realizacji budowy tego przedsięwzięcia, umowa jest w trakcie realizacji, 

pozostaje jeszcze kwestia wyposażenia w kontenery - 25 maja Gmina otrzymała szacunkową 

kalkulację kosztów doposażenia po aktualizacji (poprzednia kalkulacja straciła swoją 

ważność), upływ czasu spowodował, że cena uległa zwiększeniu – według pierwszej wyceny 

była to kwota 120 000,00 zł, na ten moment jest to niespełna 190 000 zł, aby móc ogłosić 

przetarg, należy zwiększyć plan wydatków na inwestycje  budowy i wyposażenia PSZOK o 

kwotę 130 000,00 zł; źródłem finansowania mogą tu być środki z oszczędności na inwestycjach 

drogowych, w tym na inwestycji budowy drogi w Ciemieniu. 

 



Przewodniczący Piotr Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  

 

Radni pytań i uwag nie zgłaszali. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej gminy na rok 2020. Odbyło się głosowanie jawne imienne.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020;.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  

NIEOBECNI (1) 

Łukasz Mila  

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XIX/154/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy na rok 2020. 

 

Ad. 6b). 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego 

Skarbnik Gminy Edyta Balcerzak powiedziała, że uchwała ta ściśle wiąże się ze zmianą 

uchwały budżetowej. Przypomniała, że 15 kwietnia 2020 r. była już podejmowana uchwała o 

udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego w ramach tego zadania, ale w związku 

ze zmianą kwoty, jaką Gmina jest w stanie przekazać na to zadanie, trzeba dokonać zmiany w 

uchwale o udzieleniu pomocy finansowej, wcześniej była to kwota 100 000,00 zł, na ten 

moment jest to 85 000,00 zł. 

 

Przewodniczący Piotr Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie.  

 

Radni pytań i uwag nie zgłaszali. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego. Odbyło się głosowanie jawne imienne.  

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego;.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek  

NIEOBECNI (1) 



Łukasz Mila 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XIX/155/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Tureckiego. 

 

Ad. 6c). 

utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie 

Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisji 

Rady Gmin6y w dniu 22 maja, powtórzył jednak, że aby móc realizować dalsze kroki w 

procesie powstania instytucji Gminnego Żłobka jest potrzebna uchwała Rady Gminy o 

powołaniu jak również przyjęcie Statutu, aby na początku II półrocza móc rozpocząć proces 

nie tylko wyposażenia obiektu w sprzęt, ale też wybrać kierownika placówki oraz kadry 

niezbędnej do funkcjonowania. 

 

Przewodniczący Piotr Gebler otworzył dyskusję w omawianym temacie. 

 

Radni pytań i uwag nie zgłaszali. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia 

Gminnego Żłobka w Kawęczynie. 

 

Głosowano w sprawie: 

utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Beata Goślińska, Józef Iwaniak , 

Ryszard Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian 

Kwinciak , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł Urbanek 

NIEOBECNI (1) 

Łukasz Mila  

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XIX/156/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka 

w Kawęczynie. 

 

Ad. 7.  

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kawęczyn za rok 2019 

Przewodniczący P. Gebler powiedział, że ocena była omawiana na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady Gminy.  Pytał radnych, czy mają jeszcze jakieś wątpliwości uwagi czy zapytania 

co do sprawozdania. Uwag nikt nie wnosił. 

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach, która trwała od godziny 10:05 do godziny 

10:20. 

 

Po przerwie w obradach uczestniczyła Dorota Bartosik – Sekretarz Gminy Kawęczyn. 

 

Ad. 8. 

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 



Wójt Gminy przedstawi swoje sprawozdanie za okres międzysesyjny, tj. od 29 kwietnia do 28 

maja 2020 r.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt J. Nowak w odniesieniu do wydarzenia z dnia 11 maja, jakim było spotkanie w 

Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Turku dotyczące sposobu zakupu samochodów 

gaśniczych dodał, że w rachubę wchodzi zakup samochodu ciężkiego dla OSP Kowale Pańskie, 

co raczej nastąpi w II półroczu 2020 r. Wartość zakupu to ok. 1 mln zł, z czego dofinansowanie 

zewnętrzne (Państwowej Straży Pożarnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej) to kwota 

850 000,00 zł; 150 000,00 zł pozostaje jako udział własny. Wójt Gminy mówił, że zobowiązał 

się, ze na ręce st. kpt Piotra Pietruchy do końca maja dostarczy promesę, gdyż jest to niezbędne 

do prac, jakie zostały rozpoczęte od 12 maja. 

 

Głos zabrała Sekretarz Dorota Bartosik, która odniosła się do tematu folii rolniczej. 

Powiedziała, że 5 maja Gmina miała przekazaną do podpisu umowę z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 20 i 22 maja NFOŚiGW przysłał 

informację, z której wynika, że podpisana umowa jest rodzajem pomocy de minimis, pomocy 

publicznej i w tych rygorach należy tę pomoc realizować, stąd chcąc jak najszybciej realizować 

odbiór tej folii należy zapewnić zgodność pomocy z zapisami pomocy de minimis, 

sprawozdawać tę pomoc do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wystawić beneficjentom, 

czyli rolnikom odpowiednie zaświadczenia. Kwota dotacji wynosi 82 000,00 zł i wynika z 

przeprowadzonych  wśród rolników z terenu Gminy Kawęczyn ankiet, gdzie rolnicy 

zaplanowali przekazanie 164 ton, kwota dotacji jest określona na 500 zł za tonę. Przed 

realizacją zadania należy sprawdzić, czy rolnicy, którzy chcą oddać folię spełniają wymóg 

indywidualnego kryterium, czyli przez ostatnie trzy lata: 2018, 2019 i 2020 nie przekroczyli 

limitu 20 000,00 euro; drugi warunek dotyczy limitu krajowego – w momencie podpisywania 

umowy limit krajowy był już w wysokości wyczerpania, tj. 92,29%, a na dzień dzisiejszy na 

poziomie 92,65%, stad należy się spieszyć, aby zmieścić się w tym limicie krajowym. 

 

Wójt Gminy dodał, że na dzień podpisania umowy, tj. 5 maja tego wymogu nikt nie stawiał; 

informacja o pomy de minimis pojawiła się dopiero po dwóch tygodniach między 20 a 22 maja, 

to stawia Gminę w trudnej sytuacji, chociaż czas realizacji umowy został określony na listopad 

bieżącego roku. 

 

Sekretarz Gminy powiedziała, że w pierwszej kolejności folię będą mogli oddać osoby, które 

złożyły ankiety i wykazali, jakie ilości chcieliby oddać, jest możliwość szybkiego sprawdzenia 

indywidualnych limitów tych rolników, żeby jak najszybciej móc udzielić pomocy i skorzystać 

z limitu krajowego; Gmina musi jednak jeszcze mieć wykonawcę, który będzie chciał te folię 

odebrać i zawieź gdzieś do utylizacji, dlatego, że ta dotacja jest nie tylko na odbiór folii, czyli 

na przewiezienie ale i również na utylizację. Sekretarz powiedziała, że jednym z dokumentów 

na rozliczenie z NFOŚiGW będzie dokument przedstawiający ilości oddanych w instalacji folii 

do unieszkodliwienia. Mówiła, że nie dość, że trzeba wypełniać formularze, oświadczenia 

dotyczące pomocy, z której już rolnicy korzystali, to Gmina musi jeszcze to sprawozdawać i 

wystawiać zaświadczenia; jeżeli rolnik wykaże we wniosku, że korzystał z jakiejś pomocy, a 

którąś pominie, czyli limit przysługujący jest niższy, to później Gmina będzie musiała to 

korygować, a rolnik zwracać pieniądze. 

 

Przewodniczący P. Gebler zauważył, że pojawia się problem pomocy de minimis, jeżeli ktoś 

jest w trakcie jej uzyskiwania, mówił, że on sam złożył wniosek o dofinansowanie do składek 

ZUS, gdzie ZUS najprawdopodobniej składki za niego, za jego pracowników zapłaci, to też 

będzie jako pomoc de minimis, z tym że na ten moment nie ma on żadnego zaświadczenia, 



żadnej informacji z ZUS, zastanawiał się jak ma postąpić w tej sytuacji. 

 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski pytał, że skoro np. Gmina Dobra przeprowadziła zbiórkę 

folii rolniczej jeszcze w roku ubiegłym, czy też obowiązywał limit pomocy de minimis. 

 

Sekretarz D. Bartosik odpowiedziała, że wówczas taki przepis dotyczący pomocy de minimis 

nie obowiązywał, umowa była zawarta według innych kryteriów, mimo, że jest to ten sam 

program. 

 

Wójt J. Nowak powiedział, że można się posługiwać przykładami innych samorządów, ale 

dodał, że Gmina Kawęczyn złożyła wniosek w określonym terminie; została przeprowadzona 

ankietyzacja, wniosek został złożony w terminie, dopiero w maju pojawia się informacja, jakiej 

wcześniej nie było odnośnie pomocy de minimis. Dodał, że jeżeli rolnik wykorzystał w 

ostatnich trzech latach limit 80 tys. zł, to nie otrzyma tej pomocy. Mówił, że wielu rolników 

składało wnioski na ilość folii w granicach jednej czy półtorej tony, nieczęsto przekracza dwie 

tony, tj. rząd wielkości tysiąca złotych dofinansowania. Zauważył, że Gmina nie ma wpływu 

na zmianę zasad uczestnictwa w projekcie. 

 

Radny Tomasz Tyrakowski pytał ile rolnik musiałby płacić  biorąc udział w tym projekcie. 

 

Sekretarz powiedziała, że rolnik nie ponosiłby tu kosztów, gmina otrzymuje dotacje w kwocie 

500 zł za tonę oddanej przez rolnika folii. 

 

Radny T. Tyrakowski pytał jaką ilość folii rolnik może odstawić. 

 

Wójt Gminy powiedział, że taka ilość, jaką zgłosił w ankiecie. 

 

Pani Sekretarz powiedziała, że będzie to rozliczne jako 500 zł udzielanej dotacji na tonę i tyle 

odliczone od indywidualnego limitu rolnika z pomocy de minimis. 

 

Przewodniczący P. Gebler pytał, czy w momencie gdy koszt utylizacji np. wyniesie 1000 zł za 

tonę, czy 500 zł będzie wówczas dopłacał Urząd Gminy. 

 

Wójt Gminy powiedział, że koszty te będzie ponosił rolnik. 

 

Sekretarz D. Bartosik powiedziała, ze umowa opiewa i na transport czyli odbiór od rolnika i na 

utylizację, a ile to będzie kosztować na bramkach w instalacji, tego nie wiadomo, bo np. Orli 

Staw jest wyłączony. 

 

Przewodniczący P. Gebler pytał, że jeżeli wyjdzie np. koszt końcowy tysiąc złotych, to 500 zł 

rolnik musi do tego dopłacić. 

 

Wójt J. Nowak powiedział, że Gmina nie może w żaden sposób dopłacić do tego projektu. 

Dodał, że koszty kształtują się na poziomie ok. 500 zł, jeżeli zostanie to przekroczone to ok. 50 

do 100 zł za tonę. 

 

Przewodniczący P. Gebler pytał, co w momencie gdy ktoś zadeklarował np. 2 tony a odda 0,5 

tony. 

 

Wójt Gminy zauważył, że wówczas odda te 0,5 tony. 



 

Sekretarz D. Bartosik powiedziała, że wówczas wchodzą w to kolejni rolnicy, ale 

pierwszeństwo mają rolnicy, którzy złożyli ankiety, dlatego, że ich można najszybciej 

sprawdzić. 

 

P. Gebler pytał czy wówczas będą robione kolejne ankiety wśród rolników. 

 

Wójt Gminy powiedział, że dalszy ciąg ankietyzacji nie byłby właściwy, bo np. rolnicy zgłoszą 

kolejne 160 ton i powstanie problem. Mówił, że nie będzie przyjmowania dalszych ankiet. 

Poprzednio ankiety były składane 7 miesięcy temu, na dzień dzisiejszy mogłaby się pojawić 

kolejna wielkość, na którą nie były pozyskiwane środki; w ocenie Wójta Gminy były by to 

działania ryzykowne. 

 

Sekretarz Gminy mówiła, że przewiduje, iż część rolników z uwagi na przekroczenie 

indywidualnego limitu nie będzie mogła wziąć udziału w projekcie. 

 

Wójt Gminy wspominał, że przed składaniem ankiet prosił rolników, aby określali ilości folii 

według stanu na dzień składania, ewentualnie z małą prognozą do końca roku. Przewidywał, 

że ilość folii u rolników po zimie zapewne wzrosła. 

 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski mówił, że dotychczas było tak, że rolnik gdy oddawał folię 

indywidualnie płacił za odbiór całego samochodu 300 zł, a gdy będzie to w ramach projektu 

firma otrzyma za tonę 500 zł z Gminy i być może jeszcze od rolnika 100 zł. 

 

Wójt Gminy powiedział, że dlatego wielu przedsiębiorców nie korzystało ze środków unijnych, 

bo obwarowania były takie, że aby złożyć projekt, trzeba było wykonać audyty, zatrudnić 

fachowców itp. 

 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski powiedział, że z pomocą de minimis jest jeszcze problem 

taki, że odszkodowania suszowe za ubiegły rok nie zostały wypłacone. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że odszkodowania suszowe nie w każdym przypadku 

traktowane są jako pomoc de minimis, co zależne jest od tego, jaki był procent strat, do 30 % 

strat udzielona pomoc liczyła się jako de minimis, a powyżej 30 % jako pomoc krajowa. 

 

Wójt Gminy mówił, że były rozważania, co zrobić gdy cała deklarowana ilość nie zostanie 

zebrana i zostanie limit na zebranie np. 10 ton. Mówił, że o ilości odebranej folii Urząd Gminy 

dowie się dopiero w ostatnim dniu odbioru po dokonaniu zbiórki. Gdyby okazało się np. że 

zostało jeszcze do dyspozycji np. 14 ton, trzeba by było publicznie powiadomić rolników o tym 

fakcie, dać szansę na zgłoszenie się. Mówił, że jesienią był długi okres czasu, ok. 3 tygodni na 

złożenie ankiety. Zauważył, że ilość folii rolniczej u osób zadeklarowanych zapewne wzrosła 

po okresie zimowym, trudno było by uzupełniać nabór ankiet, jeżeli zostanie do wykorzystania 

limit. Podkreślił, że folia będzie odbierana od rolników, którzy złożyli wnioski. Wójt Gminy 

podkreślał, że odbiór folii rolniczej to nie jest zajęcie dla gmin, tylko do innych instytucji a 

nawet osób wybieranych w wyborach bezpośrednich do pewnych gremiów; zdaniem Wójta 

powinien się tym zająć albo producent bądź też ten, kto to sprzedaje, co w wielu krajach jest 

uregulowane. Mówił, że problem jest teraz jeszcze z limitem pomocy publicznej, o czym Gmina 

została poinformowana dokładnie 8 dni temu. 

 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski powiedział, że zapewne będzie to zadanie, gdzie 



wykonawca zostanie wybrany w przetargu, ale pozostaje pytanie jak folia będzie ważona. 

 

Wójt Gminy powiedział, że rolnik powinien wiedzieć ile kupił rolek folii, o jakim tonażu, np. 

3 rolki po 200 kg, co daje 600 kg folii. Mówił, że aby zważyć folię, trzeba by było ją wcześniej 

sprasować. 

 

Przewodniczący P. Gebler zauważył, że rolnicy są wyłączeni z obowiązku Bazy Danych o 

Odpadach i nie składają informacji, że wprowadzają jakieś opakowania; jeżeli przedsiębiorca 

wprowadza jakieś opakowanie musi za utylizację zapłacić, odprowadzić opłatę do Urzędu 

Marszałkowskiego. Mówił, że każdy szanujący się rolnik powinien wiedzieć, że gdy 

naprodukuje folii i sznurków, od tego są firmy, które odbierają za stosowną opłatą. 

 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski mówił, że problem jest nie tylko z folią i sznurkami, ale 

jeszcze z bańkami po olejach, po środkach czyszczących sprzęty udojowe. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że dopóki rolnik nie będzie traktowany jak przedsiębiorca, 

nie będzie musiał tego w jakiś sposób oddać, to taki problem pozostanie. Mówił, że nawet jeśli 

chodzi  o zbiórkę folii, 160 ton to jest jednorazowa akcja; zastanawiał się co rolnicy zrobili z 

folią wyprodukowaną np. 10 lat temu, przypuszczał, że mniejsze gospodarstwa oddają takie 

odpady w postaci odpadów komunalnych. Mówił, że to powinno być uregulowane, jak np. ktoś 

prowadzi działalność gospodarczą a nie jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach płaci 

odpowiednią karę, co uczy go właściwych działań; rolnicy, którzy mają powyżej 75 ha mają 

obowiązek zgłoszenia do BDO, rolnicy mający mniejszy areał są z tego zwolnieni. 

 

Wójt Gminy mówił, że informacje rolnikom będą przekazywane na bieżąco. 

 

Wiceprzewodniczący G. Dzikowski pytał, czy rolnicy mają dostarczać oświadczenia co do 

ilości wykorzystanej pomocy de minimis. 

 

Sekretarz Gminy poinformowała, że zostanie wydane stosowne zarządzenie określające 

regulamin, załącznikiem będzie wniosek, w którym trzeba będzie określić z jakiego tytułu i w 

jakiej kwocie była przyznana pomoc de minimis. 

 

Radni pytań i uwag do sprawozdania nie zgłaszali. 

 

Ad. 9.  

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 

Piotr Gebler - Przewodniczący Rady Gminy przedstawi swoje sprawozdanie za okres 

międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Sprawozdanie przyjęto bez uwag.  

 

Ad. 10. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Głos zabrał radny Paweł Urbanek, który podziękował Wójtowi Gminy za pozytywne 

rozpatrzenie wniosku, który radny składał pod koniec 2019 r. i który związany był z odbiorem 

popiołu w okresie letnim. Mówił, że ostatnio była podana informacja, że ten dodatkowy odbiór 

popiołu w dniu 27 czerwca będzie miał miejsce. 

Radny P. Ubranek mówił dalej o sprawie paczkomatu na terenie naszej gminy, która jako 

jedyna w powiecie tureckim go nie posiada. Wskazywał, że teraz w okresie, gdy duża liczba 

osób dokonuje zamówień drogą internetową, co jest bardzo wygodne. Powiedział, że czyni 



starania i rozmowy z przedstawicielami firmy, która się tym zajmuje, chciałby aby gmina 

wspomogła te działania – po rozmowie z Panią Ewą Frątczak wie, że Gmina udostępni 

informację drogą internetową; głos będzie można oddać drogą internetową; było to 

zapoczątkowane jakiś czas temu, ale nie miało dużego odzewu. Prosił radnych o przekazywanie 

informacji z prośbą o oddawanie głosów, aby paczkomat na terenie gminy się pojawił, co 

mogłoby ułatwić życie wielu osób. 

 

Wójt J. Nowak powiedział, że radny P. Urbanek za wcześnie kieruje oceny pod adresem Wójta. 

Wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, w którym radny P. Urbanek nie 

brał udziału mówił, że prawdopodobnie popiół nie będzie odbierany w październiku, stąd w 

czerwcu będzie odbierany za połowę kwietnia, cały maj i niecały czerwiec, żeby zapas nie 

zrobił się zbyt duży. Kontynuował, że sytuacja finansowa w systemie odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych wygląda tragicznie i że spodziewał się od radnego 

pytania o to ile jest dokładane środków do tego systemu, ale pytanie takie ze strony radnego nie 

padło. Mówił, że ze względu na wszystkie wydarzenia między 4 marca a dniem dzisiejszym 

doszło do pewnych spowolnień w działaniach. Wyjaśniał, że stawka 13 zł nie finansuje systemu 

i będzie konieczność podniesienia ceny, tym bardziej, że z nowym rokiem ma zostać 

uruchomiony PSZOK, gdzie będzie większy strumień odpadów gabarytowych i innych, co 

będzie generowało kolejne koszty. Wójt powiedział, że pochwały radego były przedwczesne, 

gdyż system się nie finansuje, a dodatkowy odbiór popiołu byłby możliwy, gdyby system 

chociaż w 99% procentach zaczął się finansować. 

 

Więcej zapytań i wniosków obecni nie zgłaszali. 

 

Ad. 11.  

Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący Rady 

Gminy Kawęczyn uznał XIX Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i zamknął obrady. 

 

 

                                Protokołowała:                              Przewodniczył: 

                              Iwona Krajewska                                                      Piotr Gebler     


