Protokół Nr XXX/2021
obrad Sesji Rady Powiatu Kaliskiego,
przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania
która odbyła się w dniu 29 stycznia 2021 roku.
Obrady Sesji Rady Powiatu Kaliskiego rozpoczęły się o godz. 09.00 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 COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Adam Kłysz otworzył XXX Sesję Rady Powiatu
Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania.
Zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczyło 20 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 zapytał o uwagi do porządku obrad.
W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych, przy 20 głosach "za".
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Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak,
BłażejWojtyła.
NIEOBECNI(1)
Dariusz Korczyński
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia
2020 r.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia
zadań publicznych z zakresu oświaty,
b) w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2021 roku przez Gminną
Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki
publicznej,
c) w sprawie propozycji ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 4480P
w
miejscowości Gadów,
d) w sprawie propozycji ustalenia przebiegu, na terenie powiatu kaliskiego, istniejącej
drogi powiatowej nr 4617P,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz
w
sprawie udzielania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2021 roku,
f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta
Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.
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 21 Radnych.
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Ad. 3. Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu porządku obrad przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2020 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół obrad XXIX 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 XXIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego bez
odczytywania głosowało 21 Radnych, przy 21 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz stwierdził, że protokół obrad XXIX Sesji
Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 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 21 Radnych,
przy 21 głosach "za" (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał
zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5 a) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Miastu
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Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu
oświaty (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 załączniki 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 21 Radnych, przy 21 głosach "za" i podjęła
uchwałę Nr XXX/271/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie powierzenia Miastu Kalisz –
miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty, została
podjęta jednogłośnie.
Ad. 5 b) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie
Opatówek prowadzenia w 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci
Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 9 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 załączniki 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 21 Radnych, przy 21 głosach "za" i podjęła
uchwałę Nr XXX/272/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
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Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie powierzenia Gminie
Opatówek prowadzenia w 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci
Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej, została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 5 c) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji ustalenia
przebiegu drogi powiatowej nr 4480P w miejscowości Gadów, (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego (opinia stanowi załączniki nr 14 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych, przy 21 głosach "za" i podjęła
uchwałę Nr XXX/273/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie propozycji ustalenia
przebiegu drogi powiatowej nr 4480P w miejscowości Gadów, została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 5 d) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji ustalenia
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przebiegu, na terenie powiatu kaliskiego, istniejącej drogi powiatowej nr 4617P,
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego (opinia stanowi załączniki nr 17 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych, przy 21 głosach "za" i podjęła
uchwałę Nr XXX/274/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie propozycji ustalenia
przebiegu, na terenie powiatu kaliskiego, istniejącej drogi powiatowej nr 4617P,
została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5 e) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielania dotacji celowej na
współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
w 2021 roku (projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 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 załączniki nr 20 i 21 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych, przy 21 głosach "za" i podjęła
uchwałę Nr XXX/275/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).
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Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielania dotacji celowej na
współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
w 2021 roku, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5f) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 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 (opinia stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych, przy 21 głosach "za" podjęła uchwałę
Nr XXX/276/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu )
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021 rok została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5g) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 -2029
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały w
materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji
Budżetu i Gospodarki Mieniem (opinia stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych, przy 21 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXX/277/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu)
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 -2029 ,
została podjęta jednogłośnie.
Ad.6. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowe sprawozdanie
w materiałach sesyjnych; przedmiotowe sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego i zostało przez tą Komisję przyjęte.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 radnych, przy 21 głosach "za" przyjęła
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta
Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2020 rok (sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do
niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur
Szymczak, BłażejWojtyła.
8

Przewodniczący Rady stwierdził, że Sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2020
rok zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Henrykowi Kurkowi.
Radny Henryk Kurek przeprosił, iż nie uczestniczył w ostatniej Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego. Następnie pogratulował Staroście Kaliskiemu i Skarbnikowi Powiatu
uchwalonego na poprzedniej Sesji budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok. Dalej Radny
wspomniał o obchodach uroczystości 147. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, które
odbyły się w Wierzchosławicach. Radny Henryk Kurek w dalszej swojej wypowiedzi
odniósł się do obecnej sytuacji politycznej w Polsce i strajku kobiet. Następnie podziękował
Radnym, Przewodniczącemu Rady i Staroście Kaliskiemu za okazany mu szacunek oraz
dobrą współpracę.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz w odniesieniu do wypowiedzi Radnego
Henryka Kurka podziękował za wspomnienie o Wincentym Witosie. Przewodniczący Rady
powiedział cyt.: „W miesiącu styczniu obchodziliśmy 147 rocznicę jego urodzin. Urodził się
właśnie 21 stycznia, naprawdę był to wielki patriota i bardzo dużo zrobił dla Polski, w tym
okresie, kiedy Polska pozostawała po 123 latach zaborów.”
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Benedyktowi Owczarkowi.
Radny Benedykt Owczarek odniósł się do obowiązujących w obecnym czasie
obostrzeń i utrudnień w związku z pandemią koronowirusa. Radny nadmienił, iż
wspomniana pandemia zmieniała naszą rzeczywistość, gdyż Sesje Rady odbywają się w
zdalnym trybie obradowania i nie odbyło się Święto Powiatu Kaliskiego czy Spotkanie
Noworoczne. Dalej Radny Benedykt Owczarek, w imieniu mieszkańców Gminy Szczytniki,
zwrócił się z prośbą o:
- dokończenie nakładki (ok. 1,5 km) na drodze powiatowej w m. Sobiesęki,
- wykonanie nakładki na odcinku drogi powiatowej Kościany – Mroczki Wielkie,
- podjęcia współpracy z Gminą Szczytniki w celu rewitalizacji chodnika w m. Iwanowice.
Następnie Radny Owczarek podziękował Przewodniczącemu Rady, Starocie Kaliskiemu,
Wicestaroście Kaliskiemu, Zarządowi Powiatu oraz Radzie Powiatu za wszystkie wykonane
inwestycje drogowe na terenie Gminy Szczytniki w 2019 i 2020 roku.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz w odniesieniu do zgłoszonych wniosków
Radnego Benedykta Owczarka, zadeklarował, iż zostaną przekazane w formie pisemnej do
Starosty Kaliskiego.
Następnie Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz przekazał otrzymaną w aplikacji
Messenger wypowiedź Radnej Alicji Łuczak cyt.: „Pani Radna proponuje napisać projekt
dotyczący szlaku kościołów drewnianych, proponuje również współpracę z Panem
Stanisławem Małyszką, lokalnym artystą, pisarzem, który wydał już wiele książek na tematy
historyczne, szczególnie na terenie gminy Blizanów i Powiatu Pleszewskiego. Na pewno
byłby, tak pisze Pani Radna, świetnym orędownikiem, autorem takiej publikacji, tym
bardziej, że posiada już wiele materiałów”.
Przewodniczący Rady w odniesieniu do wypowiedzi Radnej Alicji Łuczak
powiedział cyt.: „Ja może podam tutaj kilka informacji dotyczących tego typu działań.
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Powiat współpracuje poprzez Biuro Promocji, ale również poprzez stowarzyszenia, które
lokalnie działają na terenie powiatu, poprzez stowarzyszenie między innymi LGD Kraina
Nocy i Dni, również poprzez Stowarzyszenie Długosz Królewski, nad wieloma projektami,
które dotyczą właśnie tej kwestii. Podjęliśmy starania w celu wizualizacji szlaku kościołów
drewnianych, oczywiście został złożony stosowny projekt i jeżeli tylko otrzymamy
dofinansowanie, mówię tutaj w liczbie mnogiej, bo wiele instytucji, wiele osób współdziała
w tym działaniu. Powiat Kaliski promuje Szlak Kościołów Drewnianych i przyznaje za
odwiedzenie kościołów na naszym terenie kolejne odznaki. Najpierw jest brązowa, potem
srebrna i złota, aż właśnie taka honorowa może również być wręczona. Więc te działania są
podejmowane. Ale dziękuję Pani Radnej za to, że przypomina i zgłosiła. Jest też już faktem
wydawnictwo dotyczące kulinariów, takie wydawnictwo zostało wydane, dotyczy Szlaku
Kulinarnego Kaliskie Smaki i oczywiście kolejne i takie działania też już zostały podjęte.
Powinno być wydawnictwo dotyczące Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej. Jak
najbardziej ta uwaga Pani Radnej jest zasadna, i te działania już są rozpoczęte i myślę, że
uda nam się zdobyć środki finansowe, na to, aby te dwie rzeczy zrealizować, czyli publikacja
dotycząca Szlaku Kościołów Drewnianych, ale również oznakowanie tego szlaku”.
Dalej Przewodniczący Rady przekazał otrzymane w aplikacji Messenger:
- podziękowania Radnego Dariusza Korczyńskiego za ustalenie kalendarza terminów Sesji
Rady Powiatu Kaliskiego w 2021 roku, oraz podziękowanie dla Dyrektora Wydziału Dróg
Powiatowych za zamontowanie lustra w m. Florentyna,
- prośbę Radnej Małgorzaty Banaś - aby wykonawca drogi powiatowej w m. Czempisz,
usunął powstałe w skutek niskich temperatur ubytki w nawierzchni drogi,
- wniosek Radnego Krzysztofa Dziedzica o wykonanie nakładki asfaltowej, na odcinku
drogi powiatowej Chełmce – Saczyn,
- prośbę Radnego Wincentego Nowaka w sprawie uruchomienia sygnalizacji świetlnej w m.
Skarszew,
- informację od Radnej Alicji Łuczak w kwestii działań związanych z szlakami Kaliskie
Smaki i kościołów drewnianych – Stowarzyszenie Nasze Kaliskie wyraża chęć współpracy.
Przewodniczący Rady w odniesieniu do poszczególnych wypowiedzi Radnych
poinformował:
- w kwestii prośby Radnej Małgorzaty Banaś i Radnego Krzysztofa Dziedzica – prośby
w formie pisemnej zostaną przekazane do Zarządu Powiatu Kaliskiego,
- w odniesieniu do sygnalizacji świetlnej w Skarszewie – cyt.: „ Jest to inwestycja Zarządu
Dróg Wojewódzkich, w związku z tym, to ta instytucja jest odpowiedzialna za uruchomienie
tych świateł. Zostały one zrealizowane, wybudowane, natomiast jest kwestia związana
z uruchomieniem. Pewnie związane jest to z energią elektryczną, różnymi innymi
dokumentami, które przed uruchomieniem należy przygotować, ale również przekazuje to
Panu Wicestaroście do ewentualnego wykonania telefonu i poinformowania jak wygląda ta
sprawa w Zarządzie Dróg Wojewódzkich”.
Ad. 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz zabrał głos i powiedział cyt.: „Chciałbym
jeszcze wykorzystują czas i wcześniejsze informacje dotyczące pracy Wydziału Promocji
powiedzieć, nie wiem czy na poprzedniej sesji o tym mówiłem, ale dzisiaj można to
przypomnieć, za pracę która wiązała się z właśnie współpracy ze stowarzyszeniami
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otrzymaliśmy nagrody. Praca związana z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości i
wydarzenia, które były organizowane wówczas, zostały nagrodzone przez władze
Województwa Wielkopolskiego i za to święto, które tutaj się odbywało. Było to 11 koncertów
w 11 Gminach Powiatu Kaliskiego i 12 koncert finałowy, otrzymaliśmy wyróżnienie
Województwa Wielkopolskiego, ale to nie koniec. W tym samym konkursie otrzymaliśmy,
również wyróżnienie za organizacje odśpiewania publicznego Roty. Przypomnę, że około
2000 osób śpiewało rotę przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kaliszu, za to też
otrzymaliśmy nagrody w ramach działań stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie
powiatu. Mogę również powiedzieć, iż trzecia nagroda została przyznana za organizację
święta 725-lecia Ostrowa Kaliskiego w gminie Brzeziny, także te prace, które dokonywał
Wydział Promocji wspólnie z różnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu,
są doceniane i są nagradzane. Te trzy nagrody w jednym konkursie, pokazują jak dużą
pracę, ale też bardzo dobrze ocenioną, czyli merytoryczną, Biuro wykonuje także składam
na ręce Pani Dyrektor Marty Wolarz, akurat jest, ale dzisiaj wiem, że też jest Pani Wioletta
Przybylska, składam bardzo wielkie podziękowania dla wszystkich pracowników Wydziału,
który tak pracował, że możemy cieszyć się tymi nagrodami. Pan Radny Benedyk Owczarek
wspomniał o sesji świątecznej, spotkaniu świątecznym i sesji związanej z obchodami
Powiatu Kaliskiego, rzeczywiście musimy poczekać na organizację Święta Powiatu, dlatego,
że w tym stanie jakim jesteśmy, trudno byłoby takie święto godnie odbyć. Mam nadzieję że
uda nam się to w tym roku zrobić, jednak w gronie nie wiem jak szerokim, być może nie tak
standardowo jak poprzednio to robiliśmy, ale jednak z udziałem wszystkich nagrodzonych w
momencie, w którym skala epidemii będzie mniejsza. Być może, uda się w tym roku ją
pokonać, tak życzę tego wszystkim nam, abyśmy doczekali tego w tym roku, a jeżeli nie, to
na pewno w jakimś mniejszym gronie spotkamy się i na pewno Sesja uroczysta Rady
Powiatu Kaliskiego z wręczeniem nagrodzonym stosownych wyróżnień, odbędzie się, ale
ustalimy to w zależności od tego w jaki sposób będzie się rozwijała kwestia związana z
naszym problemem, który jest na całym świecie, czyli epidemią.”
Ad. 9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXX Sesję
Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 29 stycznia 2021 roku.
Obrady XXX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego zakończyły się o godz.10.15.
Przewodniczył:
Jan Adam Kłysz /-/
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Protokół sporządziła:
Dorota Kubiak
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