Protokół Nr XXIX/2020
obrad Sesji Rady Powiatu Kaliskiego,
przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania
która odbyła się w dniu 28 grudnia 2020 roku.
Obrady Sesji Rady Powiatu Kaliskiego rozpoczęły się o godz. 14.00 w sali 103 w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5. W celu przeprowadzenia
obrad Rady Powiatu Kaliskiego wykorzystano wszystkie możliwe, dostępne środki
komunikacji zewnętrznej, za pomocą których Radni Powiatu Kaliskiego mieli możliwość
uczestniczenia w obradach Rady Powiatu Kaliskiego. Radni Powiatu Kaliskiego skorzystali
z tych możliwości uczestnicząc w obradach Rady Powiatu Kaliskiego za pomocą aplikacji
e-sesja, za pomocą łącznośći telefonicznej, zarówno komórkowej bezpośrednio z
Przewodniczącym Rady Powiatu Kaliskiego oraz obsługującymi Sesję pracownikami
Starostwa Powiatowego w Kaliszu, jak i łączności telefonicznej stacjonarnej Starostwa
Powiatowego w Kaliszu. Wykorzystano równiez specjalnie do tego założony profil
komunikacyjny z wykorzystaniem aplikacji Messenger.
Ad. 1. Na podstawie art. 15 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym oraz art. 15zzx ust.1. ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Adam Kłysz otworzył XXIX Sesję
Rady Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania.
Zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczyło 19 Radnych, co stanowiło
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady powitał zaproszone osoby uczestniczące w obradach (lista
obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Ad. 2. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - przyjęcia porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali porządek obrad wraz z
materiałami sesyjnymi.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal w imieniu Zarządu Powiatu Kaliskiego zawnioskował
wprowadzenie: do punktu 5 przedłożonego porządku obrad następujących tematów:
- do ppkt. j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 – uchwała otrzymuje
nowe brzmienie,
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- do ppkt. k) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 -2029 – uchwała otrzymuje nowe brzmienie,
- jako ppkt. l) w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”,
- jako ppkt. m) w sprawie współdziałania z Gminą Blizanów w realizacji zadania
organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej w 2021 r.
Następnie Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz zawnioskował o wprowadzenie do
porządku obrad:
- jako ppkt. n) w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego wdzięczność i uznanie dla
pracowników służby zdrowia pracujących w czasie pandemii COVID 19,
Przewodniczący Rady w odniesieniu do ww. propozycji projektu uchwały
powiedział cyt.: „Na Komisji Statutowej zwrócono uwagę przy omawianiu projektu uchwały
w sprawie Medalu Zasłużonych dla Powiatu Kaliskiego, iż poza szpitalem Wolica, który
tutaj za chwileczkę będzie pod obrady Sesji Radnych szczegółowo omawiany, jest również
wiele pracowników służb medycznych na terenie powiatu, którzy pracują i walczą
z epidemią, stąd też powstała inicjatywa w porozumieniu ze Starostą, z Przewodniczącym
Komisji Statutowej, aby jeszcze jedną uchwałę podjąć, w której wyrazimy stanowisko,
wdzięczność, podziękowanie dla ogółu pracowników służby zdrowia, którzy pracują w tym
czasie, w tym bardzo trudnym czasie, na rzecz ochrony naszego zdrowia. Stąd też taki
projekt uchwały został wypracowany po posiedzeniu Komisji Statutowej i dzisiaj jest
przedkładany Państwu Radnym pod obrady, aby w ten sposób uczcić wszystkich
pracujących medyków (…)”.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wprowadzonymi do porządku
obrad zawnioskowanych przez Zarząd Powiatu Kaliskiego i Przewodniczącego Rady
Powiatu Kaliskiego zmian w porządku obrad:
- do ppkt. j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020– uchwała
otrzymuje nowe brzmienie,
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem nowego
brzmienia uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem nowego brzmienia uchwały do porządku obrad głosowało 19 radnych,
przy 19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
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NIEOBECNI(2)
Henry Kurek, Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2020 w nowym brzmieniu, został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie.
- do ppkt. k) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 - 2029– uchwała otrzymuje nowe brzmienie,
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem nowego
brzmienia uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem nowego brzmienia uchwały do porządku obrad głosowało 19 radnych,
przy 19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Henry Kurek, Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata
2020 - 2029 w nowym brzmieniu, został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie.
- jako ppkt. l) w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”,
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku w sprawie wprowadzenia
przedmiotowej uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowej uchwały do porządku obrad głosowało 19 Radnych,
przy 19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Henry Kurek, Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie nadania Medalu
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„Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie.
- jako ppkt. m) w sprawie współdziałania z Gminą Blizanów w realizacji zadania
organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze
użyteczności publicznej w 2021 r.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku w sprawie wprowadzenia
przedmiotowej uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowej uchwały do porządku obrad głosowało 19 Radnych,
przy 19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Henry Kurek, Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie współdziałania
z Gminą Blizanów w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r., został
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.
- jako ppkt. n) w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego wdzięczność i uznanie dla
pracowników służby zdrowia pracujących w czasie pandemii COVID 19,
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku w sprawie wprowadzenia
przedmiotowej uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowej uchwały do porządku obrad głosowało 19 Radnych,
przy 19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Henry Kurek, Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska
wyrażającego wdzięczność i uznanie dla pracowników służby zdrowia pracujących
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czasie pandemii COVID 19, został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zapytał o inne uwagi do porządku obrad.
W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami.
Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowało 19 Radnych, przy 19 głosach
"za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Henry Kurek, Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12 listopada
2020 r.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo
– finansowym na 2020 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Rychwał na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P wraz z przepustem”,
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok,
d) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021
rok,
e) w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji na 2021 rok,
f) w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 rok,
g) w sprawie planu pracy Komisji Organizacyjno - Statutowej na 2021 rok,
h) w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2021 rok,
i) w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem na 2021 rok,
j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
k) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2029,
l) w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”,
m) w sprawie współdziałania z Gminą Blizanów w realizacji zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze
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użyteczności publicznej w 2021 r.
n) w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego wdzięczność i uznanie dla
pracowników służby zdrowia pracujących w czasie pandemii COVID 19,
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029:
a) odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,
b)odczytanie Uchwały Nr SO-0957/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o
projekcie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2029,
c) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na
lata 2021 – 2029,
d) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata
2021-2029,
e) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego,
f) głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok
2021:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi,
b) odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,
c) odczytanie Uchwały Nr SO-0952/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o
projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2021 rok,
d) odczytanie Uchwały Nr SO-0951/60/D/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o
możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego w 2021 roku,
e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego do projektu
uchwały budżetowej na rok 2021,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na rok 2021
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
g) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego,
h) głosowanie wniosków Komisji Rady Powiatu Kaliskiego, nie uwzględnionych przez
Zarząd Powiatu Kaliskiego w autopoprawce,
i) głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok
2021
8.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
za 2019 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu porządku obrad przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12 listopada 2020
r.
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokół obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego był wyłożony do wglądu w Wydziale Promocji, Informacji i Obsługi Rady oraz
został udostępniony w wersji elektronicznej w systemie eSesja. Zapytał o uwagi. W związku
z brakiem uwag, Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie przedmiotowego protokołu
bez odczytywania.
Za przyjęciem protokołu obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego bez
odczytywania głosowało 19 Radnych, przy 19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Henry Kurek, Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz stwierdził, że protokół obrad XXVIII
Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12 listopada 2020 roku został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.4. Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu porządku obrad przyjęcie sprawozdania Starosty z realizacji uchwał.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali sprawozdanie Starosty
z realizacji uchwał w materiałach sesyjnych. Zapytał o uwagi.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
Za przyjęciem sprawozdania Starosty z realizacji uchwał głosowało 19 Radnych,
przy 19 głosach "za" (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Henry Kurek, Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał
zostało przyjęte jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał wiadomość od Radnego, iż
nawiązał kontakt i zgłasza swoją gotowość uczestniczenia w dzisiejszej Sesji.
Przewodniczący Rady ponownie sprawdził kworum w sposób elektroniczny. Od tego
momentu w obradach uczestniczy 20 Radnych.
Ad.5a) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie dokonania
przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020
rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (opinie
stanowią załącznik nr 6 i 7 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/255/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie dokonania przeniesień
pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020 rok
dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie.
Ad.5b) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie i Miastu Rychwał na realizację zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3248 P wraz z przepustem” (projekt uchwały stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu).
8

Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem i Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego
(opinie stanowią załącznik nr 10 i 11 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/256/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie i Miastu Rychwał na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3248 P wraz z przepustem”, została podjęta jednogłośnie.
Ad.5c) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały oraz plan pracy został
wypracowany na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/257/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
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Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.5d) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały oraz plan pracy został
wypracowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/258/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.5e) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie planu pracy
Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji na 2021 rok (projekt uchwały stanowi załącznik nr
17 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały oraz plan pracy został
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wypracowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/259/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Rozwoju Powiatu i Promocji na 2021 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.5f) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie planu pracy
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 rok (projekt uchwały stanowi załącznik nr
19 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały oraz plan pracy został
wypracowany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/260/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
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NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.5g) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie planu pracy
Komisji Organizacyjno - Statutowej na 2021 rok (projekt uchwały stanowi załącznik nr
21 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały oraz plan pracy został
wypracowany na posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Statutowej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/261/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Organizacyjno - Statutowej na 2021 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.5h) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie planu pracy
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2021 rok (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały oraz plan pracy został
wypracowany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
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przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/262/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2021 rok, została podjęta jednogłośnie.
Ad.5i) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie planu pracy
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem na 2021 rok (projekt uchwały stanowi załącznik
nr 25 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały oraz plan pracy został
wypracowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/263/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Budżetu Gospodarki Mieniem na 2021 rok, została podjęta jednogłośnie.
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Ad. 5 j) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2020 (uchwała w pierwszym brzmieniu stanowi załącznik nr 27 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych, uchwałę w nowym brzmieniu przed Sesją (uchwała w nowym
brzmieniu stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).
. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji Budżetu i
Gospodarki Mieniem (opinia stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Alicji Łuczak.
Radna Alicja Łuczak zwróciła się z prośbą o informację na temat wprowadzonych zmian
do przedmiotowej uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Radna Małgorzata Banaś za pomocą aplikacji
Messenger poinformowała, iż zmiany budżetowe dotyczą:
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Koźminek na przebudowę drogi Szulec –
Oszczeklin,
- zwiększenie dochodów z tyt. uzyskania nagród za działalność kulturalną od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego,
- zwiększenie dochodów i wydatków z tyt. otrzymanej darowizny pieniężnej na zakup
materiałów na wyposażenie kółka majsterkowicza w Domu Dziecka w Liskowie.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła uchwałę
Nr XXIX/264/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok w nowym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5 k) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
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uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 -2029
(uchwała w pierwszym brzmieniu stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych, uchwałę w nowym brzmieniu przed Sesją (uchwała w nowym
brzmieniu stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu). Przedmiotowy projekt
uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem (opinia stanowi
załącznik nr 33 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 19 głosach "za" i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXIX/265/2020 (uchwała stanowi załącznik nr
34 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Benedykt
Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wincenty Nowak
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 -2029
w nowym brzmieniu, została podjęta większością głosów.
Ad. 5l) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie nadania
Medalu “Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” (projekt uchwały stanowi załącznik nr 35
do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
przed sesją. Przedmiotowy projekt uchwały został wypracowany na posiedzeniu Komisji
Organizacyjno – Statutowej. Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja
Organizacyjno – Statutowa po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków postanowiła wystąpić
o nadanie Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” dla:
- Orkiestry Dętej w Liskowie,
- Pana Stefana Lisa,
- Pana Grzegorza Gałązki,
- Pracowników Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
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oraz pośmiertnie dla:
- Śp. Bogdana Jamroszczyka,
- Śp. Tadeusza Trzcińskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjno – Statutowa zaopiniowała
ww. wnioski pozytywnie (opinie stanowią załączniki nr 36,37,38,39,40,41 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział cyt.: „Pozwolę sobie tutaj przekazać
pewną informację, jesteśmy w stanie epidemii i w związku z tym najprawdopodobniej
nasze Święto Powiatu, jeśli nic się nie zmieni, nie będzie organizowane w tym roku
w miesiącu styczniu. Musimy dostosować się do aktualnej sytuacji, myślę że mamy cały rok
na ewentualną organizację tego święta, jeśli będzie się to przedłużać, myślę że Zarząd, pan
Starosta również, w porozumieniu ze mną, zaproponuje odpowiedni moment bądź też formę
tego wręczenia. Na ten czas nie jest słuszne, abyśmy takie wydarzenie organizowali w czasie
kiedy walczymy z tą chorobą, która nas i wielu z naszych bliskich dotyka”.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/266/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie nadania Medalu “Zasłużony
dla Powiatu Kaliskiego”, została podjęta jednogłośnie.
Ad.5m) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie
współdziałania z Gminą Blizanów w realizacji zadania organizacji publicznego
transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności
publicznej w 2021 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
przed sesją.
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego (opinia stanowi załącznik nr 44 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
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Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/267/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie współdziałania z Gminą
Blizanów w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w
przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r., została
podjęta jednogłośnie.
Ad.5n) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia
stanowiska wyrażającego wdzięczność i uznanie dla pracowników służby zdrowia
pracujących w czasie pandemii COVID 19 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
przed sesją. Następnie Przewodniczący Rady odczytał ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poinformował cyt.: „Pan Krzysztof
Dziedzic składa podziękowania Komisji Statutowej oraz Przewodniczącemu Rady za
niniejszą inicjatywę. Ja uzupełnię informacje, że ta uchwała jest wynikiem dyskusji na
Komisji Statutowej na której była dyskutowana kwestia medalu „Zasłużonym dla Powiatu”,
ale również kwestia związana z epidemią. Stąd ta dyskusja doprowadziła do tego, iż
wspólnie przygotowaliśmy projekt uchwały o treści, którą przed chwilą przytoczyłem
(…)Proszę Państwa, wyślemy tą uchwałę do wszystkich jednostek, które będziemy w stanie
zidentyfikować, aby ona dotarła do jak największej rzeszy pracowników medycznych.
Oczywiście będzie również zamieszczona na stronach internetowych Powiatu Kaliskiego
w systemie Facebook, tak abyśmy tą uchwałą dotarli do jak największej rzeszy osób, które
zasługują na te podziękowania. Pan Radny Krzysztof Dziedzic, Krzysztof Kubasik również
prosili, aby powiedzieć, że jeden z Radnych Powiatu Kaliskiego Wincenty Nowak pracował
jako wolontariusz, zgłosił się w tej bardzo trudnej sytuacji, bardzo trudnym czasie
i uczestniczył w walce z koronawirusem jako kierowca samochodu ratowniczego. Także też
wielkie słowa uznania i podziękowania za tą prace dla Pana Radnego”.
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Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXIX/268/2020 (uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska
wyrażającego wdzięczność i uznanie dla pracowników służby zdrowia pracujących w
czasie pandemii COVID 19, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 (uchwała
stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu).
Ad. 6a. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kaliskiego
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 –
2029 był omawiany na posiedzeniach Komisji stałych i uzyskał opinie pozytywne ( opinie
stanowią załączniki od nr 49 do nr 54 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady odczytał opinie poszczególnych Komisji nt. projektu uchwały
Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
Ad. 6b. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - odczytanie Uchwały Nr SO-0957/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie:
wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kaliskiego na
lata 2021 - 2029 (uchwała stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0957/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie:
wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kaliskiego na lata
2021 - 2029.
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Ad. 6c. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi
Nosalowi.
Starosta Kaliski poinformował, że Zarząd Powiatu Kaliskiego przygotował
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 (autopoprawka Zarządu Powiatu
Kaliskiego stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu). Starosta zwrócił się z prośbą
do Skarbnika Powiatu o omówienie przedmiotowej autopoprawki.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Urszuli
Jędrusiak.
Skarbnik Powiatu poinformowała cyt.: „Wprowadzona autopoprawka do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 uwzględnia
zmiany ujęte w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i wytyczne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i obejmuje:
1. zmiany załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym:
1)dochody ogółem i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.058.438,84 złz tytułu
przesunięcia na rok 2021 realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich
pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek
rowerowych” w kwocie 995.320,43 zł oraz „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu
manewrowego do nauki jazdy ba potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im.
St. Mikołajczyka w Opatówku” w kwocie 2.063.118,41 zł,
2)wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6.587.512,24 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na
zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu w realizację zadania dot. transportu
lokalnego,
 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększa się o kwotę
324.486,16 zł z tytułu zabezpieczenie wpłat pracodawcy na PPK oraz zwiększeniu
wartości,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.572.512,24 zł, w tym:
 zmniejsza się wydatki o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu majątkowym
pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek
rowerowych – Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami
przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami
naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki” w
wyniku wystąpienia konieczności uregulowania w 2020 roku wykonawcy zapłaty
za wykonanie dokumentacji,
 zwiększa się wydatki o kwotę 1.965.183,29 złna zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków - Zakrzyn - Koźlątków – Krzyżówki”w
wyniku rezygnacji wykonawcy z częściowej płatności w 2020 roku,
 zwiększa się wydatki o kwotę 82.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi
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powiatowej nr 4597 P” w związku z otwarciem przetargu na wykonanie
dokumentacji, konieczne jest zwiększenie wydatków na powyższe zadanie celem
wyłonienia najkorzystniejszego wykonawcy,
 dodaje się następujące zadania majątkowe, których realizacja została przesunięta z
roku 2020 na rok 2021 tj.:
 „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek
rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami
przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami
naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Opatówek – Trojanów” w
kwocie wydatków 1.732.210,54 zł,
 „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy ba
potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w
Opatówku” w kwocie wydatków 3.013.118,41 zł,
3) wynik budżetu– zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.529.073,40 zł, który zostanie
pokryty z kredytu bankowego, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
4) przychody budżetu zwiększa się o kwotę 3.529.073,40 zł, w tym:
a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 1.755.798,97 zł środki z Funduszu Dróg
Samorządowych oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększa się o kwotę
1.773.274,43 zł,
2. zmiany w załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF, w tym:
a) zmiany limitów przedsięwzięć wieloletnich:
 „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek
rowerowych dz. 600, rozdz. 60014 i 60095 – Poprawa poziomu i jakości życia
społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez
przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i
efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu
indywidualnego”:
 łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,
 limit 2021 r. – zwiększa się o kwotę 1.512.210,54 zł,
 limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 191.655,65 zł,
 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego dz. 750, rozdz.
75020, dz. 921, rozdz. 92118 i rozdz. 92195 – Zwiększenie atrakcyjności obiektów
kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Kaliskiego poprzez interwencje
skierowane na inwestycje chroniące ich stan”:
 łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P dz.600 rozdz. 60014 – Podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”:
 łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 44.000,00 zł,
 limit 2021 r. – zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł,
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b)





 limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków – Zakrzyn –Koźlątków
– Krzyżówki dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu
drogowego”:
 limit 2021 r. – zwiększa się o kwotę 1.965.183,29 zł,
wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Kalisko – Ostrowskiej dz. 750, rozdz. 75020, dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 900 rozdz.
90095 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej na
terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o łącznych nakładach finansowychw
kwocie 100.000,00 zł,
„Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku dz. 801,
rozdz. 80130 – Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i
ustawicznego w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do
potrzeb rynku pracy”:
 łączne nakłady w kwocie 3.033.728,41 zł,
 limicie 2021 r. w kwocie 3.013.118,41 zł,
 limit zobowiązań – zwiększ się o kwotę 57.056,73 zł.”

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad wniesioną autopoprawką Zarządu
Powiatu Kaliskiego do złożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 .
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 6d. Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kaliskiego na lata 2021- 2029.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021-2029.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. 6e. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu
Kaliskiego.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wniesioną autopoprawką
Zarządu Powiatu Kaliskiego do złożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 .
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
przedmiotową autopoprawkę.
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Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że autopoprawka Zarządu Powiatu Kaliskiego
do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029, została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 6f. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 wraz
z autopoprawką.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 wraz
z autopoprawką.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 14 głosach “za” i 6 głosach
“wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIX/269/2020 (uchwała stanowi załącznik nr
57 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (14)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Dorota Karpieko,Jan Adam
Kłysz, Dariusz Korczyński, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof
Nosal, Janusz Nowak, Benedykt Owczarek, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
WSTRZYMUJĄCY SIĘ (6)
Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Krzysztof Kubasik, Wincenty Nowak, Alicja
Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak.
NIEOBECNI(1)
Henryk Kurek.
Przewodniczacy Rady Powiatu stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 wraz
z autopoprawką została podjęta większością głosów.
Ad. 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021, (uchwała stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu).
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Ad. 7a. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz zgłosił wniosek w sprawie nie odczytywania
projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania ww. wniosku.
Za wnioskiem Przewodniczącego Rady w sprawie nie odczytywania projektu
uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
głosowało 20 Radnych, przy 20 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek w sprawie nie odczytywania
projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi, został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7b. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kaliskiego
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 był omawiany na posiedzeniach Komisji
stałych i uzyskał opinie pozytywne ( opinie stanowią załączniki od nr 59 do nr 64 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady odczytał opinie poszczególnych Komisji nt. projektu uchwały
Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 .
Ad. 7c. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - odczytanie Uchwały Nr SO-0952/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie:
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2021 rok
(uchwała stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0952/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie:
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2021 rok.
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Ad. 7d. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - odczytanie Uchwały Nr SO-0951/60/D/4/Ka/2020 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego w
2021 roku (uchwała stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0951/60/D/4/Ka/2020 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w
sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego w 2021
roku.
Ad. 7e. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu
Kaliskiego do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi
Nosalowi.
Starosta Kaliski poinformował, że Zarząd Powiatu Kaliskiego przygotował
autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 (autopoprawka Zarządu
Powiatu Kaliskiego stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu). Starosta zwrócił się z
prośbą do Skarbnika Powiatu o omówienie przedmiotowej autopoprawki.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Urszuli
Jędrusiak.
Skarbnik Powiatu poinformowała cyt.: “Wprowadzona autopoprawka do projektu
uchwały budżetowej na rok 2021 uwzględnia:
1) wniosek Sekretarza Powiatu Kaliskiego znak ORS.3020.3.2020 z dnia 22.12.2020 r.
dotyczący przeniesienia wydatków w kwocie 7.742,00 zł z zakresu pomocy prawnej na
dotację dla podmiotu pożytku publicznego wyłonionego w ramach konkursu oraz zakup
materiałów,
2) wniosek Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DRP.3020.2.2020 z dnia
14.12.2020 r. dotyczący wprowadzenia wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 § 4300 w
kwocie 15.000,00 zł na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego Powiatu
Kaliskiegow zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
3) wniosek Kierownika Biura Rozwoju Powiatu znak BRP.3020.2.2020 z dnia 14.12.2020 r.
dotyczący:
 zmniejszenia wydatków o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu majątkowym
pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek
rowerowych - Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami
przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami
naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 4629 P na odcinku Iwanowice – Szczytniki” w
wyniku wystąpienia konieczności uregulowania w 2020 roku wykonawcy zapłaty
za wykonanie dokumentacji,
 zwiększenia wydatków o kwotę 1.965.183,29 zł na zadaniu majątkowym
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pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku Lisków - Zakrzyn Koźlątków – Krzyżówki”w związku z pismem wykonawcy zadania tj. Firmy PBD
S.A. znak PBD SA/1576/2020 z dnia 09.12.2020 r., w którym poinformował Powiat,
że nie będzie w roku 2020 częściowego fakturowania powyższego zadania,
 zwiększenia wydatków o kwotę 82.000,00 zł na zadaniu majątkowym
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597 P” w związku z otwarciem przetargu na
wykonanie dokumentacji, konieczne jest zwiększenie wydatków na powyższe zadanie
celem wyłonienia najkorzystniejszego wykonawcy,
 wprowadzenia zadania majątkowego pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska
przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa dróg dla
rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R,
samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną
infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626 P na
odcinku Opatówek – Trojanów” w kwocie wydatków 1.732.210,54 zł w związku z
przesunięciem zakończenia realizacji zadania z roku 2020 na 2021 rok,
 wprowadzenia zadania majątkowego pn. „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu
manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
im. St. Mikołajczyka w Opatówku” w kwocie wydatków 3.013.118,41 zł w związku z
przesunięciem zakończenia realizacji zadania z roku 2020 na 2021 rok na podstawie
zgody uzyskanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
pismem znak DWP.433.844.2018.III z dnia 07.12.2020 r.,
4) zwiększenie dochodówo kwotę 2.063.118,41 złz tytułu wprowadzenia do planu należnej
dotacji z budżetu europejskiego wynikającej z realizacji projektu pn. „Budowa szklarni
dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku”,
5) zwiększenie dochodów o kwotę 995.320,43 zł z tytułu wprowadzenia do planu należnej
dotacji z budżetu europejskiego wynikającej z realizacji projektu pn. „Aglomeracja
Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”i
przesunięcia na rok 2021 zakończenia zadania dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 4626
P na odcinku Opatówek – Trojanów,
6) zwiększenia przychodów o kwotę 3.529.073,40 zł, w tym:
 z tytułu niewykorzystania w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 576.689,00 zł oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606 P na odcinku
Lisków - Zakrzyn - Koźlątków – Krzyżówki” w kwocie 1.179.109,97 zł,
 z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku wolnych środków powstałych po rozliczeniu
roku budżetowego 2019 w kwocie 1.773.274,43 zł.”
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad wniesioną autopoprawką Zarządu
Powiatu Kaliskiego do złożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2021.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
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Ad. 7f. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na rok
2021 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej
Powiatu Kaliskiego na rok 2021 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Krzysztofowi Dziedzicowi.
Radny Krzysztof Dziedzic w imieniu własnym oraz klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości porównał budżet Powiatu Kaliskiego na 2021 rok w stosunku do budżetu
Powiatu wykonanego w 2020 r. Następnie Radny Krzysztof Dziedzic powiedział cyt.:
„Niepokoi nas prognozowane i planowane zadłużenie na koniec 2021, blisko 16,6 miliona
złotych, co da 25% planowanych dochodów, 20,5% planowanych wydatków. Tu liczymy na
jednak skrupulatniejszą pracę w roku 2021, aby możliwie jak najwięcej mimo pożyczek
spłacić, aby ten plan nie był zrealizowany, być może uda się nie podjąć wszystkich pożyczek,
które na dzień dzisiejszy wydają się konieczne. (…) Zabezpieczona działalność statutowa
podstawowa, pozwala ocenić budżet pozytywnie, to co jest konieczne. Niestety prosimy
o pracę w 2021 w zakresie administracji publicznej, plan wydatków łącznie w Starostwie
jest bardzo wysoki, wzrost w stosunku do ubiegłego roku to prawie 25%.
(…)Podsumowanie, ponieważ budżet zabezpiecza konieczne i niezbędne wydatki, tutaj
należy podkreślić szczególnie te, które są niewykonane w tym roku, albo będą
kontynuowane, wydatki majątkowe typu szklarnia, plac manewrowy, ścieżki rowerowe,
tradycyjne remonty dróg, ponieważ mamy dodatkowe środki finansowe, to na plus
chciałbym to doliczyć. Oczywiście na plus jest zabezpieczenie funkcjonowania powiatu
w trudnych czasach epidemii COVID (…) Niepokoi niestety kwestia zwiększenia zadłużenia,
ponieważ plan 2021 to już blisko 16,6 milionów złotych, co daje 25% dochodów.(…)
Życzymy skrupulatnego, rzetelnego, celowego, oszczędnego mimo wszystko budżetu na
2021, na ten trudny rok pod znakiem COVID, z uwagi na to, iż jest wiele pozycji dobrych,
oczekiwanych, przeniesionych z tego roku, nie można być przeciwko temu budżetowi
z uwagi na to już nie jesteśmy w koalicji, a jednocześnie nie chcemy być przeciwko,
ponieważ nie zasługuje budżet na taką krytykę, „wstrzymujemy się” od głosu, dajemy
jedynie jako takie zielone światło na przyszłość, taką kartę białą, aby, Zarząd miał
możliwość pracy nad budżetem w 2021 dla dobra mieszkańców (…)”.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Radnej Małgorzaty Banaś
w sprawie projektu budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok (przedmiotowe stanowisko
stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski w odniesieniu do wypowiedzi przedmówców powiedział cyt.:
„Szanowny Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, budżet to nie jest
opisówka, to są konkretne liczby i to co jest zarówno w WPF-ie, jak i w reszcie budżetu, bo
to są bardzo konkretne zapisy, które wynikają z realizacji bardzo konkretnych zadań
i powiem że trudno mi się zgodzić Panie Radny Krzysztofie, takim apelem, że chwalimy to
co dobre, ale niepokoi zadłużenie, no bo trudno jest z jednej strony, najpierw bardzo mocno
walczyć o to, aby na terenie gminy i okręgu wyborczego była realizowana inwestycja
z dużym udziałem środków powiatu, a później mówić, że najlepiej, żeby się nie zadłużać, bo
to jest niepokojące, to jedno drugiemu przeczy i to taka trochę hipokryzja. W odniesieniu,
żeby Zarząd pochylił się nad oszczędnym wydatkowaniem. Szanowni Państwo, jeżeli
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Państwo przegłosujecie tę uchwałę, to Zarząd będzie musiał ją co do joty zrealizować.
Oczywiście jeżeli będą jakieś zmiany, to tak jak już tradycją jest na każdej Sesji dokonujemy
zmian w budżecie, ale to Zarząd przecież niczego nie realizuje według własnego zdania,
tylko realizuje to co wysoka rada nam uchwali. (…) Jeżeli chcemy realizować duże zadania,
to nie ma innego wyjścia, tylko trzeba sięgać po środki pożyczkowe i to robimy zresztą tak
jak tutaj Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu napisała, że wszystko jest zgodnie
z regułami, i myślę że tutaj jeżeli policzymy, to zadłużenie i wskaźnik zadłużenia w stosunku
do wskaźnika inwestycji, które zrealizowane są w ostatnich latach i projektowany na rok
2021, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Natomiast dzisiaj myślę że zawsze ważne
jest też, ile nas kosztuje obsługa zadłużenia, bo gdyby ta usługa zadłużenia w stosunku do
wartości tych zadań była wysoka, no to należałoby się zastanowić nad zasadnością.
Natomiast w obecnych czasach póki co oby, jak najdłużej, obsługa zadłużenia nie jest droga
w porównaniu do lat poprzednich, dlatego Zarząd takie rozwiązania proponuję. Też nie
mogę się tutaj zgodzić z krytyką zwiększonego wydatku, jeżeli chodzi o wynagrodzenia,
ponieważ Szanowni Państwo, czy my tego chcemy czy nie, to rok przyszły jest czy będzie
rokiem pod znakiem postępującej inflacji i trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nie
zabezpieczyli tych środków w budżecie na wynagrodzenia dla naszych pracowników, bo
gdyby nie ten wzrost na wynagrodzenia, mielibyśmy dzisiaj sytuację nie z własnej woli, że
praktycznie za chwilę prawie wszyscy pracownicy w urzędzie zarabialiby minimalne
wynagrodzenie i ci którzy mają wysokie kwalifikacje, ci co dopiero przyszli do pracy i to
nie jest nasza kreacja, że Zarząd Powiatu wymyślił stopę najniższego wynagrodzenia, tylko
to wynika z realizacji przepisów ustawowych. Więc chcąc w jakikolwiek sposób panować
nad tym, aby była jakaś gradacja, i aby płaca była za pracę i za wartość tej pracy, no
musimy też te wynagrodzenia podnieść (…) Natomiast chcę powiedzieć Państwu, że ze
względu na oszczędności budżetowe, właśnie na to, że bardzo oszczędnie gospodarowaliśmy
budżetem na wynagrodzenia w tym roku, tych pieniędzy które były z oszczędności chociażby
ze zwolnień lekarskich, nie wydaliśmy na wynagrodzenia. Podwyżki które wprowadziliśmy
już teraz, w tym roku od 1 grudnia, zostały sfinansowane na pierwszy kwartał 2021 roku
właśnie z tych oszczędności, więc mogliśmy te pieniądze tak jak właściwie to się należało
pracownikom rozdać w formie premii. (…)Pomimo, że jest pandemia, bardzo dużo
pracujemy, wydajemy bardzo dużo pozwoleń na budowę, dużo zgłoszeń budowlanych,
bardzo dużo się inwestuje w powiecie kaliskim, rejestruje się samochody. (…) Za wszystkie
uwagi w imieniu Zarządu bardzo dziękuję, również dziękuję Pani Skarbnik, służbom
wszystkim finansowym za bardzo sprawne przygotowanie. Przepraszam w imieniu Zarządu,
że czasami coś zmieniamy na ostatnią chwilę, ale staramy się też dopasowywać do tego co
się dzieje na rynku wykonawczym. W tym momencie chce też jeszcze raz gorąco
podziękować samorządom gminnym, bo to, co się dzieje w naszych inwestycjach, zwłaszcza
w inwestycjach drogowych, jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki współpracy z samorządami
gminnymi, a wprost dzięki dotowaniu budżetu Powiatu Kaliskiego przez budżety gmin”.
Ad. 7g. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu
Kaliskiego.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wniesioną autopoprawką
Zarządu Powiatu Kaliskiego do złożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2021.
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Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za"podjęła
przedmiotową autopoprawkę.
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Henry Kurek.
Przewodniczący Rady stwierdził, że autopoprawka Zarządu Powiatu Kaliskiego
do projektu uchwały budżetowej na rok 2021, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 7h. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - głosowanie wniosków Komisji Rady Powiatu Kaliskiego, nie
uwzględnionych przez Zarząd Powiatu Kaliskiego w autopoprawce.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz poinformował, że Komisje stałe Rady
Powiatu Kaliskiego nie zgłosiły dodatkowych autopoprawek do projektu uchwały
budżetowej na 2021 rok.
Ad. 7i. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad - głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawką.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 14 głosach “za”, 6 głosach
“wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIX/270/2020 (uchwała stanowi załącznik nr
69 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (14)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Dorota Karpieko,Jan Adam
Kłysz, Dariusz Korczyński, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof
Nosal, Janusz Nowak, Benedykt Owczarek, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
WSTRZYMUJĄCY SIĘ (6)
Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Krzysztof Kubasik, Wincenty Nowak, Alicja
Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak.
NIEOBECNI(1)
Henryk Kurek.
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Przewodniczacy Rady Powiatu stwierdzi, że uchwała w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawką została podjęta większością głosów.
Następnie Przewodniczący Rady powiedział cyt.: „Panie Starosto, gratuluję
przyjętego budżetu. Każdy budżet to pewien plan działania na rok kolejny. Cieszę się, że
mogliśmy dzisiaj tą uchwałę podjąć, jeszcze w 2020 roku, tak żeby od 1 stycznia 2021 Pan
Starosta ruszał do realizacji tego budżetu, a zadań jest bardzo dużo i myślę, że nie tylko z
gminami, ale również na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Jeszcze raz bardzo,
serdecznie gratuluję, no i w przyszłym roku rozpoczynamy pracę nad wszystkimi zadaniami,
które są zapisane. Wszystkiego dobrego Panie Starosto”.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Krzysztofowi Dziedzicowi.
Radny Krzysztof Dziedzic przekazał informację, iż Radny Błażej Wojtyła zwraca
się z prośbą o reasumpcje ww. głosowania.
Przewodniczący Rady w odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy powiedział cyt.:
„ Jest zgłoszenie Pana Radnego Błażeja Wojtyły o reasumpcję, ale ja nie widzę powodu,
aby tą reasumpcję zrobić, ponieważ głos został oddany poprawnie. W tym momencie nie
widzę powodów do tego, aby taką reasumpcję zaproponować Państwu Radnym. Głosowanie
zostało zakończone, brało w nim udział 20 Radnych Powiatu Kaliskiego, stanowiska zostały
wyrażone poprzez przyciśnięcie stosownego przycisku. Rozumiem, że może ktoś ma w tym
momencie już inne zdanie, ale sądzę, że nawet ta reasumpcja nie spowodowałaby innego
efektu w głosowaniu.”
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski powiedział cyt.: „Chciałbym gorąco podziękować wysokiej Radzie,
za uchwalony budżet, tak jak powiedział Pan Przewodniczący, jest to najważniejszy
dokument, który uchwalamy, który później Zarządowi przychodzi realizować. Nasza Rada
dokonuje bardzo częstych zmian i nie wynika to ze złego planowania, a myślę, że
z dopasowywania tych wszystkich realiów. Bardzo dziękuję tym co głosowali „za”.
Z pełnym szacunkiem dla tych którzy nie byli do końca przekonani, i w imieniu Zarządu
deklaruję, że ten budżet będziemy realizować bardzo gospodarnie, wsłuchując się w te
głosy, które tutaj dzisiaj były, że tam gdzie tylko da się zaoszczędzić, bądź nie wiem, nasze
wydatki zmienić na wydatki, które będą poniesione ze środków zewnętrznych (…)”.
Ad. 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
samorządowych za 2019 rok.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz przedstawił analizę oświadczeń majątkowych
Radnych za 2019 rok w oparciu o załączony materiał (informacja stanowi załącznik nr 70
do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski przedstawił analizę oświadczeń majątkowych pracowników
samorządowych za 2019 rok (informacja stanowi załącznik nr 71 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Radni zapoznali się
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z Informacją o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok, a także
pracowników samorządowych za 2019 rok.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu Radnej Alicji Łuczak.
Radna Alicja Łuczak zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji na temat rozstrzygnięcia
konkursu dotyczącego drogi Kolonia – Skarszewek – Tykadłów – Garzew – Goliszew oraz
kiedy będą uruchomione zainstalowane już światła w Skarszewie. Następnie Radna
zwróciła uwagę, że należałoby uaktualnić Strategię Rozwoju Powiatu Kaliskiego. Radna
Alicja Łuczak w dalszej swojej wypowiedzi powiedziała cyt.: „Chciałam pogratulować
budżetu, ja jestem oczywiście całym sercem za realizacją tych wielkich zadań, bo one są
rzeczywiście wielkie i odważne, no i wymagają też oczywiście funduszy.”
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu Staroście Kaliskiemu
Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski w odniesieniu do wypowiedzi Radnej Alicji Łuczak powiedział :
- w kwestii rozstrzygnięcia konkursu na realizację drogi – Powiat obecnie czeka na
rozstrzygnięcie,
- w odniesieniu do uruchomienia świateł w Skarszewie – jest to sprawa dozoru
technicznego,
- w sprawie Strategii Powiatu Kaliskiego – należy przekazać wspomnianą Strategię Komisji
Rozwoju Powiatu i Promocji celem jej uaktualnienia.
Ad. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Krzysztofowi Dziedzicowi.
Radny Krzysztof Dziedzic zwrócił się z prośbą o wygospodarowanie w Starostwie
Powiatowym w Kaliszu sali dla Radnych Powiatu Kaliskiego. Następnie Radny powiedział
cyt.: „Jeśli chodzi o kwestię budżetu na 2021, tak, każdy z nas życzy, abyśmy pracowali
godnie, zarabiali, tego też sobie, Państwu, pracownikom życzę. Chylę czoła przed
wszystkimi którzy w tym roku COVID ciężko pracowali. (…) Jeśli chodzi o Fundusz
Inwestycji Lokalnych, COVID, fundusz dróg samorządowych, czy inne fundusze, to tam
będziemy popierać, apelować, podpowiadać, może przypominać, także w 2021 roku dla
dobra powiatu, dla dobra naszych mieszkańców.(…)Proszę w tym miejscu przyjąć jeszcze
raz podziękowania za wspólną pracę w 2020 roku, ponieważ mamy próg już nowego roku,
proszę przyjąć jednocześnie serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności, przede wszystkim
oczywiście w tej sali, chodzi o zawodowe sukcesy, o dobre projekty, dobre pomysły, mimo
może różnic na rzecz Powiatu Kaliskiego i jego mieszkańców. Życzę zdrowia, pogody ducha
i wszelkiej pomyślności. Proszę przyjąć Panie Starosto dla Pana, dla Zarządu, dla
wszystkich kolegów, koleżanek Radnych, i wszystkich współpracowników, którzy tutaj są
także Pani Skarbnik, Pan Sekretarz i pracownicy, a być może także w innych miejscach
gdzie przebywamy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za 2020, wszystkiego dobrego w 2021
roku, proszę przyjąć życzenia.”
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz i powiedział cyt.:
„Drodzy Państwo, ten rok był trudnym rokiem o niespotykanym działaniu zewnętrznym,
wroga, który jest niewidoczny, który gdzieś nas dopadał, który cały czas stał za naszymi
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plecami. W swoich życiorysach nie mieliśmy jeszcze zapisanej walki z takim wrogiem, przez
te lata kilkanaście, kilkadziesiąt do tyłu nie spotykały nas takie nieszczęścia tu na terenie
naszego powiatu, naszego kraju, które byłyby wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia. Ten
rok na pewno zapadnie nam wszystkim w pamięć. Właśnie z tego powodu, ale nie brakuje
ludzi którzy służą pomocą, którzy wiernie pracują i razem z nami próbują walczyć z tym co
najgorsze, z tym co nas dotyka, stąd zarówno Zarząd zaproponował w uchwale o Medal
Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego, symbolicznie przyznanie takiego medalu podmiotowo
Wojewódzkiemu Szpitalowi w Wolicy, ale ta nagroda, ten medal oczywiście rozciąga się na
wszystkie jednostki działające na terenie całego naszego powiatu, miasta Kalisza. Jest to
symboliczne wyróżnienie, które powinni odebrać wszyscy ci którzy walczą z tą epidemią.
Stąd też propozycja, która wyszła jak już mówiliśmy z Komisji Statutowej Rady Powiatu, aby
rozszerzyć to również o stanowisko jak powiedziałem, będziemy starali się w tej chwili jak
najszerzej przekazać dla wszystkich podmiotów leczniczych na terenie całego naszego
powiatu i też miasta Kalisza. Życzę, aby ten przyszły rok, był rokiem końca epidemii, aby ten
przyszły rok był patrzeniem w przyszłość z optymizmem, abyśmy nie bali się żyć we
wspólnocie w której żyjemy, bo to jest naturalne dla człowieka, człowiek żyje we
wspólnocie. Abyśmy snuli plany na przyszłość, abyśmy nie byli zamknięci, abyśmy mogli
swobodnie, zgodnie z wolnością jaka przysługuje każdemu człowiekowi przemieszczać się,
tam gdzie będzie taka potrzeba, albo tam gdzie chcielibyśmy być. Wszystkiego co najlepsze i
bardzo bardzo dużo zdrowia dla wszystkich Państwa i dla wszystkich mieszkańców Powiatu
Kaliskiego, całego naszego regionu. Oby to co najgorsze w przyszłym roku nas nie
spotkało.”
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu Staroście Kaliskiemu
Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski w odniesieniu do wypowiedzi Przewodniczącego Rady
powiedział cyt.: „W imieniu Zarządu, dołączam i podpisuje się pod tymi wszystkimi
słowami, które tutaj powiedział Pan Przewodniczący. Myślę że najbardziej przykre jest
chyba to, że z wieloma osobami z którymi się spotykaliśmy już się nie spotkamy, już nie ma
ich między nami, odchodzimy bardzo szybko, czasami bez właściwego nawet pożegnania, bo
warunki i obostrzenia na to nie pozwalały, ale myślę, że jesteśmy zobowiązani zawsze do
optymizmu. Jest takie powiedzenie, że zawsze po burzy przychodzi słońce, więc miejmy
nadzieje że te słowa które mówił Pan Przewodniczący, że to początek końca tego złego
czasu i że nadchodzi czas optymistyczny, ale ja bardziej chciałbym się skupić na właśnie
podziękowaniach wszystkim Państwu Radnym, bo przecież też musieliśmy się nauczyć tej
debaty i wymiany myśli i poglądów w inny sposób. Byliśmy przyzwyczajeni bardziej do
debaty wprost, gdzie jeden patrzył na drugiego. Dzisiaj to jest utrudnione i za tą pracę, i za
tą wielką wyrozumiałość serdecznie w imieniu całego Zarządu Państwu dziękuję. Dziękuję
wszystkim naszym pracownikom, bo rzeczywiście czasami było bardzo wiele stresu, bo
przecież nasz urząd jako jeden z nielicznych tak naprawdę tego typu urzędów nigdy się nie
zamknął, zawsze staraliśmy się dopasowywać, powiedzmy aby było w miarę bezpiecznie, ale
aby wszystkie zadania były realizowane tutaj na tej Sali. Odbywały się spotkania z
dyrektorami, i ja zawsze mówiłem to samo, że nie ma jednego cudownego zarządzenia które
ureguluje wszystko i spowoduje to, że będziemy bezpieczni i wszystko realizowali, także tutaj
każdy dyrektor dopasowywał pracę swojego wydziału, swojego zespołu do tego, aby te
zadania wykonać. Także dziękuję wszystkim pracownikom, ale dziękuję również wszystkim
naszym współpracownikom, samorządom gminnym, ale również wykonawcom naszych
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przedsięwzięć, bo myślę, że ta współpraca była tutaj wzorcowa, bo tak naprawdę też
byliśmy samorządem ,który nie bał się i bardzo szybko ogłaszał przetargi, nawet nie wiedząc
jak to będzie się działo, za co przedsiębiorcy byli nam bardzo wdzięczni, że właśnie
dawaliśmy im pracę w tym takim beznadziejnym czasie, kiedy wszyscy się bali o swoją
przyszłość, o miejscach pracy, i za to wszystko chciałbym gorąco podziękować, bo to też jest
takim dobrym prognostykiem i z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Szczęśliwego
Nowego 2021 roku. Wszystkiego dobrego”.
Ad. 11. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXIX Sesję
Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 28 grudnia 2020 roku.
Obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego zakończyły się o godz.17.00.
Przewodniczył:
.
Jan Adam Kłysz
/-/
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
Protokół sporządziła:
Dorota Kubiak
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