
1 

 

Protokół Nr XXXVII/2021 z XXXVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn odbytej 
w dniu 27 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w 
godzinach od 09:00 do 10:28. 
 
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,  
- Karolina Gil – podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej,  
 
Porządek obrad: 

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

a) zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021; 
b) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2028; 
c) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy 

Kawęczyn na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego 
trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym 
trybu jej konsultacji; 

d) wyrażenia zgody  na  nabycie  nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy 
Kawęczyn. 

6. Omówienie realizacji projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w 
gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz 
kolektorów słonecznych”. 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

 

Ad. 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn 

Otwarcia XXXVII 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 można rozpocząć prawomocne obrady.  
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Ad. 2. Uchwalenie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, a następnie zapytał, czy 
ktoś z radnych wnosi o zmiany w porządku obrad.  
 
Nikt z radnych nie wniósł zmian. 
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem porządku 
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 , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 
Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Beata Goślińska 
 
Porządek obrad w brzmieniu jak wyżej został uchwalony. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi co 
do protokołu z XXXVI Sesji  Rady Gminy Kawęczyn VIII kadencji. Uwag nie było. 
Zaproponował, aby protokół przyjąć bez odczytywania, ponieważ był on wyłożony do 
wglądu oraz przesłany z materiałami na posiedzenie sesyjne i nie zgłoszono uwag do 
jego zapisów.  
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne nad przyjęciem protokołu. 
 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XXXVI 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 , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 
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Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Beata Goślińska 
 
Protokół z XXXVI 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 2021 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany, które będą poddane pod głosowanie były 
omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. W planie dochodów zwiększa się 
wartość dotacji o kwotę 46.175,00 zł w związku z umową podpisaną z 
Województwem Wielkopolskim w  ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 
na zadanie pn. Budowa wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Głuchowie. Kolejna 
zmiana dotyczy pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.07.2021r., który 
zwiększa dotację o kwotę 3.243,00 zł w ramach opłacania składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla 
opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki społecznej.  
 
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że w miesiącu lipcu odbyły się zebrania 
wiejskie (sołtysów i rad sołeckich), podczas których dokonano zmian w ramach 
wydatków funduszu sołeckiego sołectw, które przedstawiają się następująco:  

1. Sołectwo Kowale Pańskie - Kolonia - zmiany dotyczą zakupu siatki maskującej 
z uzbrojeniem 3.500,00 zł, zakup dmuchawy 1.990.00 zł, bieżące utrzymanie 
dróg – 3.500,00 zł, przeznaczenie środków na OSP w Kowalach Pańskich – 
2.464,00 zł oraz na Szkołę Podstawową w Kowalach Pańskich również 
2.464,00 zł.  

2. Sołectwo Ciemień – zmniejszenie zadania bieżącego utrzymanie dróg – zakup 
materiałów – kwota 9,00 zł, bieżące utrzymanie dróg praca sprzętu – 13,81 zł.  
Sołectwo rezygnuje z zadania pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – kwota 
4.000,00 zł, środki przeznacza na zadanie  pn. „Termomodernizacja i 
zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej”. Sołectwo rezygnuje z 
zadania „Budowy oświetlenia ulicznego koło pani Wioletty Skiery - 4.233,00 zł, 
a środki przeznacza na oświetlenie uliczne w innym miejscu.  

3. Sołectwo Młodzianów – sołectwo przeznacza kwotę 4.600,00 zł na zadanie 
bieżącego utrzymania dróg, środki pochodzą z zagospodarowania placu przy 
świetlicy wiejskiej – zmniejszenie zadania o kwotę 5.000,00 zł. Zadanie 
kultywowanie tradycji regionów poprzez  przygotowanie i prezentację 
tradycyjnych potraw – zwiększenie zadania o kwotę 400,00 zł.   
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Następna zmiana dotyczyła zabezpieczenia w budżecie kwoty 15.000,00 zł na zakup 
traktorka do koszenia trawy. Aktualny wymaga naprawy, która jest ekonomicznie 
nieopłacalna.  Skarbnik Gminy poinformowała, że planuje się przeprowadzić remont 
w Ośrodku Zdrowia w Tokarach Pierwszych, który będzie polegał na wymianie 
instalacji elektrycznej. Obecna instalacja jest w bardzo złym stanie. Środki, które 
zabezpieczono w budżecie na to zadanie to kwota 72.000,00 zł. Ostatnia ze zmian 
dotyczy przeznaczenia środków na pokrycie przygotowań udziału drużyn Gminy 
Kawęczyn do mistrzostw Polski w ramach regulaminu CTIF.  Kwota w wysokości 
30.000,00 zł została przeznaczona ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz w wysokości 9.900,00 zł w ramach zadań bieżących, 
które były zaplanowane w budżecie gminy na rok 2021. 
 
Ponadto Skarbnik Gminy powiedziała, że należy dokonać zmian w zadaniach 
bieżących zaplanowanych już w budżecie gminy. Chodzi o przeniesienie kwoty 
2.400,00 zł na dodatkowe służby ponadnormatywne w sprawie zabezpieczenia 
środków na organizację dożynek powiatowo-gminno-parafialnych.  
 
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 2021. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 
Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Beata Goślińska 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVII/258/2021 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy na rok 2021. 

 
Ad. 5b) 
zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028; 
 
Skarbnik Edyta Balcerzak poinformowała, że zmiana uchwały dotyczy realizowanego 
budżetu i zmian, jakie miały miejsce w pierwszej połowie bieżącego roku w zakresie 
dochodów i wydatków budżetowych. Nadmieniła, że uchwała Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powinna być zgodna w podstawowych wielkościach z uchwałą budżetową 
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gminy na rok 2021, w  związku z tym uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej 
została zaktualizowana o zmiany, które miały miejsce w pierwszej połowie 2021 roku. 
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania. 
Pytań i uwag nie było.  
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. 
Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 
Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Beata Goślińska 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVII/259/2021 w sprawie zmiany uchwały 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028. 
 

Ad. 5c) 
przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii, w tym trybu jej konsultacji; 
 
Zastępca Wójta Elżbieta Tomczak przystąpiła do omówienia projektu uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 
2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu Strategii, w tym trybu jej konsultacji. Poinformowała, że w 2020 roku 
zmieniły się przepisy dotyczące formy oraz trybu opracowywania dokumentu, jakim 
jest Strategia Rozwoju Gminy. Przepisy odnośnie szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju, w tym trybu jej konsultacji 
zostały dodane do przepisów ustawy o samorządzie gminnym na mocy art. 2 ustawy 
z 15.07.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw, które weszły w życie w dniu 13.11.2020 r. Zastępca Wójta 
powiedziała, że została podjęta decyzja o przystąpieniu do opracowania strategii na 
lata 2022-2030 mająca na celu uchwalenie jej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wcześniejsza uchwała nie precyzowała trybu i sposobu uchwalenia dokumentu, jakim 
jest strategia. Inicjatywa związana z przyjęciem nowej Strategii powstała pod kątem 
dostosowania jej pod planowane nabory ze środków zewnętrznych na nowy okres 

https://sip.lex.pl/#/document/19016697?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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programowania oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców naszej gminy. 
Poinformowała, że po podjęciu uchwały zostanie wybrana firma zewnętrzna, której 
zadaniem będzie opracowanie Strategii Rozwoju, w której będą uczestniczyć 
pracownicy Urzędu Gminy i radni podczas warsztatów i prowadzonych konsultacji.  
Ponadto poinformowała, że podmiot zewnętrzny będzie odpowiedzieli za uzgodnienie 
Strategii z takimi podmiotami, jak: samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
sąsiadujące gminy oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Planowany okres 
przygotowania Strategii to lipiec 2021 - kwiecień 2022 rok.  
 
Przewodniczący P. Gebler otworzył dyskusje w omawianym temacie. Przypomniał, że 
projekt uchwały omawiany był na komisjach Rady Gminy. Pytań i uwag nie było. 
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 
2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu Strategii, w tym trybu jej konsultacji. Odbyło się głosowanie jawne imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii, w tym trybu jej konsultacji;.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Krystyna Brzychcy, Grzegorz Dzikowski, Piotr Gebler , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 
Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Beata Goślińska 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVII/260/2021 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 oraz określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu 
jej konsultacji.  

 
Ad. 5d) 
wyrażenia zgody  na  nabycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej do 
gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn 
 
Podinspektor Karolina Gil odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Kawęczyn. Poinformowała, że jest to działka położona w 
miejscowości Dziewiątka. Podinspektor Karolina Gil powiedziała, że o zakup  
nieruchomości  wnioskowali mieszkańcy sołectwa Dziewiątka i po jej zakupie zostanie 
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ona przekazana mieszkańcom sołectwa Dziewiątka. Nabycie  przedmiotowej 
nieruchomości  ma na celu umożliwienie urządzenia terenów rekreacyjnych w postaci  
budowy wiaty rekreacyjnej. 
 
Przewodniczący P. Gebler zapytał, czy radni mają pytania co do przedstawionego 
tematu. Pytań i uwag nie było. 
 
Piotr Gebler – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody  na  nabycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej do 
gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn. Odbyło się głosowanie jawne 
imienne. 
 
Głosowano w sprawie: 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego 
zasobu nieruchomości 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 , Józef Iwaniak , Ryszard 
Jaśkiewicz, Andrzej Jaworski , Sylwester Kasprzak , Bożena Kolenda , Adrian Kwinciak 
, Łukasz Mila , Sylwester Przyłęcki , Karol Rygas , Tomasz Tyrakowski , Paweł 
Urbanek  
NIEOBECNI (1) 
Beata Goślińska 
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXXVII/261/2021 w sprawie wyrażenia zgody  na  
nabycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Kawęczyn. 

Ad. 6. Omówienie realizacji projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w 
gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz 
kolektorów słonecznych”. 

 
Głos zabrała Zastępca Wójta Elżbieta Tomczak, która powiedziała, że 30 lipca 2021 
roku zostanie ogłoszony nabór na instalacje fotowoltaiczne, z możliwości składania 
deklaracji chęci udziału w projekcie  w terminie od 2 sierpnia do 13 sierpnia 
bieżącego roku. Zastępca Wójta powiedziała, że mamy wolne 42 instalacje, tj ok. 180 
kW. Nabór prowadzony będzie na instalacje o mocach: 2 kW, 3 kW, 4 kW i 5 kW w 
zależności od rocznego zużycia energii. Ponadto dodała, że w przypadku większej 
ilości osób zainteresowanych będzie przeprowadzone losowanie. Zastępca Wójta 
poinformowała, że zostanie sporządzona lista rankingowa oraz lista rezerwowa, w 
przypadku, kiedy ktoś z listy rankingowej zrezygnowałby z montażu instalacji 
fotowoltaicznej.  
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Ad. 7. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny. 

 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Radny T. Tyrakowski wnioskował o wykonanie nakładki na drodze gminnej Milejów – 
Podlesie.  
  
Radny S. Przyłęcki poruszył temat gradobicia, które miało miejsce w czerwcu 2020 
roku. Powiedział, że zgłaszają się do niego rolnicy, ponieważ otrzymali informacje, że 
tylko radny może zgłosić wniosek do Wojewody poprzez Urząd Gminy o 
przyznawanie odszkodowania dla rolników, którzy przez to, że mają bydło nie 
otrzymali go. Ponadto radny zwrócił się z prośbą o zwiększenie interwencji policji na 
terenie naszej gminy.  
 
Radny R. Jaśkiewicz prosiło o zgłoszenie potrzeby wykoszenia rowu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 471. Ponadto powiedział, że w ciągu przedmiotowej drogi jest wiele 
uschniętych drzew i prosi o zajęcie się tą sprawą.  
 
Radny S. Kasprzak odniósł się do wypowiedzi radnego S. Przyłęckiego dotyczącej 
gradobicia. Powiedział, że miało ono miejsce 13 miesięcy temu, a dopiero teraz 
wypełnia się protokoły, ponieważ ktoś pomylił wersje arkuszy. Nadmienił, że tyle 
czasu minęło, a są rolnicy którzy naprawdę ucierpieli. Poinformował, że szczególnie 
dotknięte gradobiciem były takie miejscowości jak: Kawęczyn, Ciemień, Wojciechów, 
Marianów, część Dziewiątki. 
 
Zastępca Wójta Elżbieta Tomczak powiedziała, że zasady składania i przyznawania 
odszkodowań nie są ustalane przez pracowników Urzędu ani pracowników ARiMR. 
Powiedziała, że w okresie tych 13 miesięcy pisaliśmy prośbę do Wojewody o 
informację czy cokolwiek uda się uzyskać, jakąkolwiek pomocy dla poszkodowanych 
rolników. Poinformowała, że otrzymaliśmy wtedy informacje, że jeśli region zostanie 
uznany za poszkodowany to zostaną przyznane na ten cel środki, które zostaną 
rozdysponowane. Poinformowała, że w czerwcu bieżącego roku otrzymaliśmy 
informacje, że rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie odszkodowania. Dodała, że 
wnioski mogą składać rolnicy, którzy z średniorocznej produkcji mają straty powyżej 
30 %. Zastępca E. Tomczak powiedział, że krzywdzące jest to, że rolnikom, którzy 
mają hodowlę zwierząt pomniejsza się procent poniesionych strat, ale są to wytyczne 
narzucone odgórnie przez rząd. Dodała, że my otrzymujemy wzory dokumentów, 
które jesteśmy zobowiązani uzupełnić.  Następnie Zastępca Wójta odniosła się do 
błędnej numeracji arkuszy.  Poinformowała, że Urząd Wojewódzki wysłał do nas wzór 
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arkusza A zamiast B. W związku z czym pracownicy Urzędu wypełniali protokoły na 
arkuszu przesłanym przez Urząd Wojewódzki. Zaznaczyła, że różnica polega na tym, 
że wersja A, bądź B jest przydzielona do konkretnego województwa. Zmiana 
protokołów wiąże się z wprowadzeniem danych na właściwym formularzu.  Dodała, 
że protokoły ze stratami powyżej 30%, które były pierwotnie wypełniane – zostały 
wysłane do Urzędu Wojewódzkiego, który je zatwierdził i nie podważył wersji 
egzemplarza na którym zostały sporządzone. Nadmieniała, że pracownicy Urzędu 
Wojewódzkiego zwrócili na to uwagę, kiedy przesłaliśmy drugą transze protokołów 
do zatwierdzenia. Dlatego teraz należy to poprawić. Zastępca Wójta powiedziała, że 
nie wszystkie protokoły, które do nas wracają są spowodowane błędami w zakresie 
złej wersji egzemplarza. Poinformowała, że część rolników nie podała całych upraw. 
Poinformowała, że należało podać wszystkie posiadane grunty na których były straty, 
a nie tylko te działki, które znajdują się na terenie naszej gminny.  Powiedziała, że w 
agencji maja dane danego rolnika ze wszystkimi jego gruntami, niezależnie od terenu 
gminy na której są zlokalizowane dane grunty. Ponadto odniosła się do terminu 13 
miesięcy mówiąc, że to nie jest zależne od Urzędu Gminy. Nadmieniła, że dopiero 
teraz pojawiły się informacje, ze są takie możliwości. Dodała, że jej zdaniem, my jako 
urząd zareagowaliśmy we właściwym momencie. Zwołanie przez nas komisji, która 
pomagała wypełniać protokoły spowodowało, że po tych 13 miesiącach nasi rolnicy 
mogą wystąpić o otrzymanie pomoc.  Ponadto poinformowała, że agencja przyjmuje 
wszystkie wnioski, a następnie wydaje decyzję odmowne. Dodała, że może pojawią 
się dodatkowe środki i każdy dostanie odszkodowanie, niezależnie od procentu 
poniesionych szkód.  
 
Więcej zapytań ani wniosków nie było.  

Ad.10. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn. 

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Piotr Gebler - Przewodniczący 
Rady Gminy Kawęczyn uznał XXXVII Sesję Rady Gminy Kawęczyn za zakończoną i 
zamknął obrady. 
 
 
Protokołowała: Magdalena Krakowiak                                                           
Przewodniczył: Piotr Gebler  
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