Protokół Nr XXXI/2021
obrad Sesji Rady Powiatu Kaliskiego,
przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania
która odbyła się w dniu 24 lutego 2021 roku.
Obrady Sesji Rady Powiatu Kaliskiego rozpoczęły się o godz. 13.30 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 XXXI 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 zapytał o uwagi do porządku obrad.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal w imieniu Zarządu Powiatu Kaliskiego zawnioskował
o wprowadzenie: do punktu 5 przedłożonego porządku obrad następujących tematów:
- do ppkt. b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 – uchwała otrzymuje nowe
brzmienie,
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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, 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, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Sławomir Czapski, Dariusz Korczyński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata
2021 - 2029 w nowym brzmieniu, został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie.
W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą.
Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą głosowało 19 Radnych, przy
19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, 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, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Sławomir Czapski, Dariusz Korczyński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXI Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia
2021 r.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
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6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta
Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2020.
7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu porządku obrad przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół obrad XXX 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 XXX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego bez
odczytywania głosowało 19 Radnych, przy 19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, 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, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Sławomir Czapski, Dariusz Korczyński.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz stwierdził, że protokół obrad XXX Sesji
Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku został przyjęty jednogłośnie.
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.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 20 Radnych,
przy 20 głosach "za" (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
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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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(1)
Dariusz Korczyński.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał
zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5a) 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 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 (opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski w odniesieniu do przedmiotowego projektu uchwały poinformował
cyt.: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak się złożyło, że pomiędzy posiedzeniem
Zarządu a dzisiejszą Sesją zmienia się podstawa prawna tej uchwały i mam prośbę, ab w tej
podstawie prawnej zmienić numer dziennika ustaw. Był Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm., a
w tej chwili powinno być: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tekst jednolity. Bardzo proszę, aby
dokonać takiej korekty i abyśmy głosowali już skorygowaną uchwałę.”
Przewodniczący Rady w odniesieniu do wypowiedzi Starosty Kaliskiego
poinformował cyt.: „Rozumiem, że zmieniamy tylko w kwestii porządkowej publikatora
ustawy, nie jest to zmiana merytoryczna, jest to zmiana redakcyjna i zmiana związana jest
ze zmianą przepisu. Patrzą w tej chwili na Panią Mecenas, rozumiem, że takiej poprawki nie
musimy głosować, jedynie oznajmię wszystkim Państwu Radnym jeszcze raz, iż będzie to
zmiana w podstawie prawnej tej uchwały, tak jak Pan Starosta powiedział. W tej chwili
publikatorem tej ustawy o finansach publicznych jest Dziennik Ustaw z 2021 roku poz. 305.
Jeżeli nie będzie innych zgłoszeń do tego projektu uchwały, to z tą zmianą będziemy
głosować już uchwałę w całości. Będę czekał kilka sekund, kilkanaście sekund na
ewentualne zgłoszenia i oczywiście uwagi również do tej poprawki, którą w tej chwili
porządkowo żeśmy zgłosili wszystkim Państwu Radnym.”
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały wraz ze zmianą.
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał wiadomość od Radnego, iż
nawiązał kontakt i zgłasza swoją gotowość uczestniczenia w dzisiejszej Sesji.
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Przewodniczący Rady ponownie sprawdził kworum w sposób elektroniczny. Od tego
momentu w obradach uczestniczy 21 Radnych.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych, przy 21 głosach "za" podjęła uchwałę
Nr XXXI/278/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 7 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 wraz ze zmianą została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5b) 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 w pierwszym brzmieniu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych, uchwałę w nowym brzmieniu przed sesją (projekt uchwały
w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji
i Gospodarki Mieniem (opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Budżetu

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 XXXI/279/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 11 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
w nowym brzmieniu , została podjęta jednogłośnie.
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Ad.6. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie
miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2020.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotową informację
w materiałach sesyjnych; przedmiotowa informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego i została przez tą Komisję przyjęta.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
przyjęciem przedmiotowej informacji.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 radnych, przy 21 głosach "za" przyjęła
Informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza
i powiatu kaliskiego za rok 2020 (informacja stanowi załącznik nr 12 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 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno –
weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2020, zostało
przyjęte jednogłośnie.
Ad.6. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Kalisza
i powiatu kaliskiego.
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 Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego
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(sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 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 z działalności Komendanta
Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego, zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz odczytał pisemną interpelację Radnej Alicji
Skrzybalskiej z dnia 22 lutego 2021 r. (przedmiotowa interpelacja stanowi załącznik nr 14
do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady powiedział cyt.: „Przypominam wszystkim Państwu
Radnym, iż ta zasada składania interpelacji na piśmie, jest zasadą ustawową i każda taka
interpretacja w tym trybie, i w taki sposób powinna być zgłoszona. Pan Starosta wówczas
ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na interpelacje pisemną zgłoszoną do Zarządu Powiatu
Kaliskiego”.
Następnie Przewodniczący Rady przekazał otrzymane w aplikacji Messenger:
- interpelację Radnego Krzysztofa Dziedzica dotyczącą rewitalizacji terenów kolejki
wąskotorowej przebiegającej przez Gminy Opatówek, Żelazków i Stawiszyn (przedmiotowa
interpelacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu),
- interpelację Radnej Alicji Łuczak w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy drodze
powiatowej w m. Russów (przedmiotowa interpelacja stanowi załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu),
- apel Radnej Alicji Łuczak dotyczący rozdysponowania środków dla Województwa
Wielkopolskiego w ramach Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego
(przedmiotowy apel stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu),
- interpelację Radnej Małgorzaty Banaś w sprawie prośby o dokonanie objazdu dróg
powiatowych w celu usunięcia ubytków w jezdni, powstałych po sezonie zimowym
(przedmiotowa interpelacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady w odniesieniu do ww. pisemnych interpelacji Radnych
Powiatu Kaliskiego poinformował, iż zostaną przekazane do Zarządu Powiatu Kaliskiego
i odpowiedź zostanie przekazana Radnym w formie pisemnej.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Benedyktowi Owczarkowi.
Radny Benedykt Owczarek podziękował:
- za otrzymaną odpowiedź na interpelacje, które składał na poprzedniej Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego,
- za wszystkie dokonane inwestycje na terenie Gminy Szczytniki,
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- Radnej Alicji Skrzybalskiej cyt.: „Za troskę o Iwanowice”.
Następnie Radny Benedykt Owczarek zwrócił się z prośbą o zorganizowanie w Starostwie
Powiatowym w Kaliszu spotkania z nowym Biskupem Diecezji Kaliskiej.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Henrykowi Kurkowi.
Radny Henryk Kurek zwrócił się z prośbą o remont drogi powiatowej (ok. 800
metrów) na odcinku Opatówek – Borów – Szulec. Następnie Radny zwrócił uwagę, aby
przepisy związane z ubojem żywca na własny użytek, chorobą afrykańskiego pomoru świń,
i sprzedaży ziemniaków były mniej restrykcyjne dla rolników. Następnie Radny nadmienił,
iż Prezydent Miasta Kalisza właściwie zajmuje się sprawami związanymi z
funkcjonowaniem PKS-u. Zdaniem Radnego Gmina Opatówek powinna dołożyć wszelkich
starań, aby rozbudować kolejkę wąskotorową w kierunku Opatówka. Następnie Radny
podziękował za okazany mu szacunek w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, oraz za
uruchomienie sygnalizacji świetlnej w Skarszewie. Dalej Radny wspomniał o Władysławie
Bartoszewskim. Radny Henryk Kurek w dalszej części swojej wypowiedzi ubolewał, iż
Gmina Opatówek nie zaprasza sołtysów i Radnych Powiatu na Sesje Gminy, uczestniczą w
niej tylko Radni Gminy Opatówek.
Przewodniczący Rady w odniesieniu do wypowiedzi Radnego Henryka Kurka
powiedział cyt.: „Bardzo dziękuję za te piękne słowa o Władysławie Bartoszewskim,
rozumiem, że również ojca Pan wspomina, to jest wielka karta historii Polski, Władysław
Bartoszewski wielki człowiek i oddał całe swoje życie na rzecz pracy dla Polski. Jego syn
jest jego następcą i myślę, że pięknie reprezentuje, również to, co robił jego ojciec. Bardzo
dziękuję za wspomnienie tego nazwiska, bo to jest bardzo godne nazwisko w historii
naszego kraju, całej Polski.”
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski w odniesieni do zgłoszonych interpelacji i wypowiedzi Radnych Powiatu
Kaliskiego powiedział cyt.: „Szanowni Państwo, oczywiście nie będę się tu ustosunkował do
wszystkich, bo tak jak Pan Przewodniczący powiedział, zgodnie z przepisem zrobimy to na
piśmie. Natomiast może tak do kilku, żeby wszyscy widzieli, bo na piśmie dostają tylko Ci
Państw, którzy zgłaszali te interpelacje. Więc jeżeli chodzi o kolejkę wąskotorową, to co jest
możliwe w tej chwili, postaramy się robić , korzystać z wszystkich środków wsparcia, które
możemy. Piszemy projekty, również do Urzędu Marszałkowskiego jako Starostwo, jako
organizacja pozarządowa, aby chociaż z drobnych funduszy uzyskać wsparcie. Dzisiaj
właśnie podpisałem dokumenty na procedurę przetargową, jeżeli chodzi właśnie o remont
torów za kilkadziesiąt tysięcy. Staramy się rzeczywiście, aby kolejkę przybliżyć naszym
mieszkańcom, natomiast myślę, że w nowej perspektywie finansowej będzie bardzo trudno o
takie pieniądze, to co tutaj gdzieś tam był przywoływany przykład Milicza. Ponieważ dzisiaj
rzeczywiście wiemy, że Regionalny Program Operacyjny ma propozycję tylko 44% wielkości
środków z poprzedniej perspektywy finansowej i tu od razu też chce powiedzieć, to co
zgłaszała Pani Radna Alicja Łuczak, jeżeli chodzi o wsparcie samorządu województwa w
walce o te pieniądze. Myśmy już takiego wsparcia udzielili, Stowarzyszenie Gmin i
Powiatów Wielkopolskich już dwa tygodnie temu wysłało list do Premiera jak w imieniu
Powiatu Kaliskiego, też pod tematem się podpisałem, również Aglomeracja KaliskoOstrowska ,także wspieramy Samorząd Województwa w walce o te środki, jak one są ważne
nikogo przekonywać nie musimy. Widzimy to na każdym kroku, zarówno w inwestycjach,
które robią Gminy, Powiat, ale również i Samorząd Województwa na bardzo wielu polach.
Co do nowych ścieżek rowerowych, też nas tutaj nikt przekonywać nie musi, myślę że w
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naszej tutaj okolicy na Powiat Kaliski naprawdę jest liderem, jeżeli chodzi o budowę ścieżek
rowerowych w ostatnich latach, czy to pełnowymiarowych ścieżek rowerowych ,czy też
poszerzonego wielofunkcyjnego pobocza. W tej chwili większość dróg, które
przebudowujemy w takim systemie budowie jezdni siedmiometrowej z wydzielonym
poszerzonym poboczem właśnie tym półtora metrowym takim wielofunkcyjnym, po którym
też mogą poruszać się rowerzyści, bo jest to rzeczywiście najbardziej istotne w dojazdach do
szkół. Także znam temat Michałowa, Murowańca i dojazdu do szkoły w Marchwaczu.
Będziemy na pewno analizować możliwości budżetowe, natomiast Szanowni Państwo mamy
w tej chwili taki rozmach inwestycyjny, zresztą widzicie po tym budżecie który Państwo
uchwaliliście, wszędzie, zawsze, przy okazji inwestycji, zdarzają się roboty dodatkowe, więc
musimy się liczyć z tym też, że będziemy mieli kolejne jakieś tam środki, które musimy
dołożyć. Dzisiaj już wiem z ostatniej rozmowy z Biurem Rozwoju, że kolejne kilkadziesiąt
tysięcy musimy dołożyć do remontu Muzeum, gdzie są nieprzewidziane wydatki. Dlatego też,
tu w tych wnioskach zgłaszanych w interpelacjach, mam jeden apel, też do Państwa
Radnych, żebyście też rozmawiali z włodarzami naszych Gmin, też o przejmowaniu
niektórych naszych dróg. Powiat musi się skupić tak naprawdę na tych ciągach
najważniejszych. Podstawowa definicja drogi powiatowej mówi, że droga powiatowa, to jest
droga, która łączy siedzibą Powiatu z siedzibą Gmin, bądź poszczególne Gminy. Siedziby
poszczególnych Gmin, i te drogi mamy już stosunkowo dobre nawierzchnie, więc tutaj
akurat oczywiście ja wiem, że każda droga jest skrótem i będą po niej jeździć ludzie.
Natomiast Powiatu nie stać jest, abyśmy budowali powiedzmy w odległości kilometra,
dwóch, trzech równoległe drogi. Także myślę że droga tutaj Marchwacz, Rajsko przez
Modłę, to jest typowa droga Gminna i musimy tutaj w takiej formule rozmawiać z Gminą
Szczytniki. Zima nie trwała długo tak naprawdę, taka śnieżna i mroźna, natomiast była
straszna dla naszych dróg, właśnie widać już efekty. Tutaj Pani Radna Małgorzata Banaś
mówi, żeby zacząć objeżdżać. My objeżdżamy, objeżdżam ja, Wicestarosta, objeżdżają
dyrektorzy i pracownicy. Więc tak naprawdę, wiemy, dziury się już łatają w różnych
miejscach, mamy w niektórych sytuacjach takie sytuacje tragiczne, także wiemy o nich.
Proszę o wyrozumiałość, że z niektórymi tymi wnioskami będziemy z realizacją musieli
naprawdę poczekać, bo tak jak zawsze mówię, priorytetem są inwestycje, które mają
dofinansowanie, no bo grzechem byłoby z nich rezygnować. Więc musimy zabezpieczyć
najpierw środki na wkład własny. W tej chwili czekamy prawdopodobnie w pierwszej
dekadzie marca powinny się pojawić rozstrzygnięcia tutaj funduszy krajowych, mamy
poskładane projekty, będziemy się przygotowywać. Także wszystko skrzętnie tutaj notujemy i
Państwu odpowiemy. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj podnoszone przez Pana Radnego
Henryka Kurka, jeżeli chodzi o Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w przypadku ziemniaków, tutaj są bardzo szczegółowe przepisy.
Jeżeli chodzi o uruchamianie tych ubojni, więc jeżeli chodzi o afrykański pomór świń, tutaj
działania Inspekcji Weterynaryjnej są pod ścisłym nadzorem Komisji Europejskiej. Te
wszystkie strefy, które były wyznaczone i czasy kiedy one będą tam zdejmowane, nie zależą
ani od Powiatowego Lekarza Weterynarii, ani od Wojewódzkiego. My jesteśmy w bieżącym
kontakcie, aby jak najszybciej te zagrożone strefy zniknęły, i te obostrzenia. Chce Państwu
powiedzieć, że Powiat Kaliski wspomógł inspekcję i rolników. Jeżeli chodzi o dezynfekcje
tych pomieszczeń u rolników, gdzie były zakażone stada, była taka patowa sytuacja, że
wiadomo trudno od rolnika wymagać, który poniósł straty potężne, bo musiał zlikwidować
stado i rzadko kiedy dostawał odszkodowanie, które by zrekompensowało tą stratę, żeby
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jemu jeszcze nałożyć obowiązek kilkutysięcznej zapłaty za dezynfekcję. Inspekcja
weterynaryjna nie może tego zrobić, bo to nie jest w jej zadaniach, więc kiedy mieliśmy
wideokonferencje zarządzania kryzysowego z Panem Wojewodą, ja zdeklarowałem, że z
pieniędzy Ochrony Środowiska z naszego budżetu, dokonamy tych dezynfekcji. Tak
zrobiliśmy, to też przyspieszyło walkę z tą chorobą. Oczywiście ja te wszystkie sugestie,
które tutaj słyszałem przekażę zarówno Inspekcji Weterynaryjnej jak i Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.”
Ad. 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz oraz Starosta kaliski Krzysztof Nosal złożyli
wszystkim Paniom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Ad. 9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXI Sesję
Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 24 lutego 2021 roku.
Obrady XXXI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego zakończyły się o godz.15.05.
Przewodniczył:
Jan Adam Kłysz
/-/
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Protokół sporządziła:
Dorota Kubiak
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