Protokół Nr XXXII/2021
obrad Sesji Rady Powiatu Kaliskiego,
przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania
która odbyła się w dniu 31 marca 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 XXXII 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).
Następnie Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz powiedział cyt. „Na samym
początku dzisiejszej Sesji chciałbym kilka zdań powiedzieć o gościu, którego dzisiaj
gościmy, ale również o wydarzeniu, które związane właśnie jest z tą wizytą. Drodzy
Państwo, rokrocznie już od lat 90 - tych minionego wieku w Wielkopolsce organizowane jest
przedsięwzięcie, nie tylko już w Wielkopolsce, a od kilku późniejszych lat również na terenie
województw Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, i Pomorskiego, nazwane Gospodarczo Samorządowym Hitem Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. To przedsięwzięcie wyłania co roku
i promuje szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. To rodzaj
narzędzia promującego oferowanego szefom firm, urzędów i organizacji. Rekomendowane
przez Starostów gospodarstwa i przedsiębiorstwa stanowią rzeczywistą wizytówkę
potencjału gospodarczego samorządowego, ale też intelektualnego poszczególnych
powiatów. Nagrody to tytuły "Hit", także kryształowe, rubinowe, złote, platynowe
i w przygotowaniu kolejne stopnie. Ich symbolami są akty nadania tytułów "Hit' oraz
statuetki, które wręczane są przedstawicielom gospodarstw, przedsiębiorstw. Laureaci
otrzymują prawo do wykorzystania tych symboli w obiegu gospodarczym oraz prawo do
promocyjnego wykorzystania zastrzeżonego znaku graficznego. We wszystkich dotychczas
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rozegranych edycjach konkursu w województwach Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim,
Wielkopolskim, i Lubuskim uczestniczyło blisko 2000 firm, urzędów, instytucji
i stowarzyszeń. Dzisiaj przyszedł czas, na to, aby nagrodzić jedną z osób, która
uczestniczyła w tym konkursie i pochodzi z Powiatu Kaliskiego. Bardzo proszę Pana
Starostę, Pana Wicestarostę, o to, aby uczestniczyli w akcie uhonorowania pani Karoliny
Gaworkiewicz, która otrzymała i znalazła się w zespole laureatów tej nagrody.”
Następnie Przewodniczący Rady w asyście Starosty Kaliskiego i Wicestarosty
Kaliskiego wręczył Pani Karolinie Wągrowskiej akt nadania Tytułu HIT 2020 dla „Ferma
Drobiu Karolina Wągrowska Piegonisko Wieś”.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski powiedział cyt.”„(…) Nagroda była również samorządowa dla
Gminy Stawiszyn za przedszkole „Justynka”, to taka sztafeta pokoleń, trochę też i imię na
cześć śp. zmarłej Pani Burmistrz, ale też firma Rozsadnik znana, bardzo innowacyjna firma
z terenu Powiatu Kaliskiego. Mówię o tym celowo, nie żeby umniejszać tutaj rolę na
dzisiejszym spotkaniu Pani Karoliny, która z tej trójki tylko sama tutaj jest, ale żeby właśnie
pokazać jak w zacnym gronie to wszystko odbywało się, a też podkreślić nasz potencjał
Powiatu Kaliskiego i zaangażowanie ludzi, którzy w tym Powiecie pracują. Zawsze bardzo
o to dbamy i staramy się tym osobom w sposób szczególny dziękować. Ja już tak po swojej
drugiej profesji, czy może pierwszej jako rolnik, chce bardzo serdecznie pogratulować Pani
Karolinie w bardzo trudnym dla tej branży, w tej chwili, czasie. Tak patrząc codziennie na
mapę ptasiej grypy, bo z jednej strony wszyscy dzisiaj zajęci jesteśmy bardziej COVID-em,
ale ptasia grypa pod względem gospodarczym jest nie mniej groźna dla Powiatu Kaliskiego
od COVID-a. Zawsze tak patrzyłem, że właśnie w stronę Gminy Brzeziny to nie idzie,
niestety ostatnie dni zmieniły ten bieg i również właściwie dzisiaj Gmina Brzeziny jest
atakowana przez ptasią grypę z dwóch stron, z jednej strony od strony Powiatu
Ostrzeszowskiego, z drugiej tutaj od centrum Powiatu Kaliskiego. Chcę Państwu powiedzieć
że jest to ogromny biznes, ogromne przepływy finansowe, i takie zawirowania na rynku,
które są dla tej tej branży myślę, że są bardzo groźne, i nie tylko dla branży, dla rolników,
dla drobiarzy, dla producentów zbóż, ale również dla banków, zwłaszcza banków
lokalnych, które finansują tę działalność, bo trudno sobie dziś wyobrazić prowadzenie takiej
działalności, by przy tak ogromnych przepływach finansowych bez kredytów, także wszyscy
trzymamy kciuki Pani Karolino za Panią, za całą branżę, bo chcę powiedzieć że dzisiaj
jeżeli chodzi o branże drobiarską, to jesteśmy numer jeden w Europie, zarówno pod
względem produkcji, jak i pod względem eksportu, nie tylko na terenie Europy, ale i całego
świata, i ta branża jest bardzo rozwojowa. Jeszcze raz trzymamy kciuki, gratulujemy i
dziękujemy za tę ciężką pracę. Także niech te radosne święta, bo takimi są Święta
Wielkanocne, również w tej branży przyniosą trochę optymizmu i radości. Wszystkiego
dobrego.”
Następnie Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz poinformował cyt. „Chciałem
przekazać również życzenia płynące od Radnych, ponieważ dla Pani informacji, informacji
wszystkich, komunikujemy się również poprzez aplikację Messenger i w tej chwili płyną
również gratulacje od Radnych Powiatu Kaliskiego wyrażane już bezpośrednie dla Pani”.
Ad. 2. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - przyjęcia porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu).
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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. d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 – uchwała
otrzymuje nowe brzmienie,
- do ppkt. e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029 – uchwała otrzymuje nowe
brzmienie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wprowadzonymi do porządku
obrad zawnioskowanych przez Zarząd Powiatu Kaliskiego zmianami w porządku obrad:
- do ppkt. d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021– 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)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021 w nowym brzmieniu, został wprowadzony do porządku obrad
jednogłośnie,
- do ppkt. e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2029– uchwała otrzymuje nowe brzmienie,
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem nowego
brzmienia uchwały do porządku obrad.
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Za wprowadzeniem nowego brzmienia uchwały do porządku obrad głosowało 19 radnych,
przy 19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
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 zmianami.
Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowało 19 Radnych, przy
19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24 lutego
2021 r.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok dotyczącego
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych,
b) w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 4480P na terenie powiatu
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kaliskiego,
c) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Sołectwa Janków Pierwszy,
d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
publicznego Powiatu Kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7. Przedstawienie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Kaliskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021” za okres 2018 – 2019.
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 XXXI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24 lutego 2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół obrad XXXI 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 XXXI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego bez
odczytywania głosowało 19 Radnych, przy 19 głosach "za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz stwierdził, że protokół obrad XXXI Sesji
Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24 lutego 2021 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).
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Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
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 określenia planu
rzeczowo – finansowego na 2021 rok dotyczącego 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 (opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 19 Radnych, przy 19 głosach "za" i podjęła
uchwałę Nr XXXII/280/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia planu rzeczowo
– finansowego na 2021 rok dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta
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jednogłośnie.
Ad. 5 b) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustalenia przebiegu
drogi powiatowej nr 4480P na terenie powiatu kaliskiego (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 8 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 załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 19 Radnych, przy 19 głosach "za" i podjęła
uchwałę Nr XXXII/281/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi
powiatowej nr 4480P na terenie powiatu kaliskiego, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5 c) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców Sołectwa Janków Pierwszy (projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały 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.
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Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 19 Radnych, przy 19 głosach "za" i podjęła
uchwałę Nr XXXII/282/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców Sołectwa Janków Pierwszy, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5 d) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021 (uchwała w pierwszym brzmieniu stanowi załącznik nr 13 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 14 do niniejszego protokołu).
. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji Budżetu i
Gospodarki Mieniem (opinia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady w odniesieniu do przedmiotowego projektu uchwały przekazał
otrzymane w aplikacji Messenger zapytanie Radnej Alicji Łuczak cyt. „Z czego wynika
zmniejszenie subwencji oświatowej o 360 tysięcy złotych? Jakie jest uzasadnienie
w metryczce?”.
Przewodniczący Rady zadeklarował, iż odpowiedź na wspomniane zapytanie Radnej
Alicji Łuczak zostanie przekazana Radnej w formie pisemnej.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 19 Radnych, przy 19 głosach "za" podjęła uchwałę
Nr XXXII/283/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja Łuczak, Robert
Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt
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Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021 rok w nowym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5e) 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 17 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 18 do niniejszego protokołu).
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji
i Gospodarki Mieniem (opinia stanowi załącznik nr 19 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 19 Radnych, przy 19 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXXII/284/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu)
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
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.
Ad.6. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa
publicznego
Powiatu
Kaliskiego
w
zakresie
ochrony
przeciwpożarowej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotową informację
w materiałach sesyjnych; przedmiotowa informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji
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Infrastruktury i Porządku Publicznego i została przez tą Komisję przyjęta.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady w odniesieniu do przedmiotowej informacji Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przekazał otrzymane w aplikacji Messenger
podziękowania Radnych (Alicji Łuczak i Krzysztofa Dziedzica) dla wszystkich druhów
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych za służbę dla mieszkańców,
szczególnie w czasie epidemii COVID.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
przyjęciem przedmiotowej informacji.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 19 Radnych, przy 19 głosach "za" przyjęła
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
publicznego Powiatu Kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej (informacja stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego Powiatu Kaliskiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, została przyjęta jednogłośnie.
Ad.7. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - Przedstawienie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021” za okres 2018 – 2019.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy raport
w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Andrzeja Woźniaka o przedstawienie wspomnianego
raportu.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powiedział cyt.
„Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Panie i Panowie
Radni, Szanowni Państwo, jak wspomniał przestawiając ten punkt porządkowy Pan
Przewodniczący, Zarząd Powiatu Kaliskiego jak i wszystkie inne powiaty przedstawiają
Radzie raport z realizacji programu ochrony środowiska co 2 lata. Program ochrony
środowiska ma na celu realizację założeń celów oraz efektów działania. Jego realizacja
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prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania
środowiskiem, zapewnienia skutecznego mechanizmu chroniącego środowisko przed
degradacją, a także stwarza warunki dla wdrożenia wymagań obowiązujących w tym
zakresie prawa. Zgodnie z ustawą z 2001 roku, prawo ochrony środowiska, raporty są
sporządzane przez Zarząd Powiatu co 2 lata, a następnie przedstawiane Radzie Powiatu, co
w dniu dzisiejszym jest czynione. Następnie po przedstawieniu raportu Radzie Powiatu,
Zarząd przedstawia i przekazuje ten raport Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w
naszym przypadku. Następnie, Starosta przedstawia i zamieszcza ten raport w Biuletynie
Informacji Publicznej, tak ażeby każda osoba która jest zainteresowana zapoznaniu się z
tym raportem, mogła również porównać wyniki z realizacji tego raportu, z realizacji
programu za kolejne 2 lata. Wśród monitorowanych działań wymienić należy zadania z
zakresu ochrony jakości powietrza, wód i ziemi, ochrony zasobów przyrody, gospodarki
odpadami, zapobiegania ponadnormatywnej emisji hałasu i pól elektromagnetycznych,
edukacji ekologicznej. Dane do sporządzenia raportu są pozyskiwane nie tylko ze źródeł
Starostwa Powiatowego w Kaliszu, ale również ze wszystkich Gmin, które tworzą Powiat
Kaliski, również Zarządu Komunalnego Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina oraz z
Nadleśnictwa Kaliskiego i z Nadleśnictwa Grodziec. W zakresie ochrony jakości powietrza
wód i ziemi w latach omawianych raportu, w głównej mierze opierają się na
termomodernizacji budynków, modernizacji centralnego ogrzewania oraz zanieczyszczenia
metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo, w budowie i rozbudowie kanalizacji
sanitarnej, rozbudowie sieci wodociągowej oraz oczyszczania ścieków, w budowie stacji
uzdatniania wody, odnowienie i rozbudowie rowów melioracyjnych. Jeśli chodzi o ochronę
zasobów przyrody na terenie Powiatu Kaliskiego, wykonano nasadzenia drzew i krzewów
ozdobnych, przebudowa drzewostanów przez nadleśnictwa, zadrzewienie i zalesienie na
gruntach o niskiej przydatności rolniczej, ograniczenia zrębów zupełnych oraz zalesienie
nieużytków. W zakresie właściwej gospodarki odpadami na terenie gmin zostały utworzone
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, likwidacja nielegalnych miejsc
składowania odpadów. Wprowadzone były prace rekultywacyjne, dostosowano system
gospodarki odpadami do wytycznych zawartych w przepisach, usuwano wyroby zawierające
azbest z obiektów budowlanych, i prowadzono edukację mieszkańców. Następnie w zakresie
zapobiegania ponadnormatywnej emisji hałasu i pól elektromagnetycznych, do
najważniejszy można zaliczyć przebudowę dróg powiatowych i gminnych, budowę ścieżek
rowerowych, kontrole poziomów pól elektromagnetycznych, pomiary emisji oraz rejestr
obszarów na których znajdują się emitory pól elektromagnetycznych, i kolejnym ważnym
elementem była edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu. Mieszkańcy powiatu
uczestniczyli w edukacji ekologicznej obejmującej wszystkie grupy wiekowe i społeczne.
Brali czynny udział w masowych imprezach okolicznościowych z zakresu edukacji
ekologicznej w kształtowaniu postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez udział
w Kołach Młodych Przyrodników, które działają we wszystkich szkołach znajdujących się
na terenie Powiatu Kaliskiego w konkursach promujących ekologię. Program ochrony
środowiska dla Powiatu Kaliskiego stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki
ochrony środowiska w całym powiecie. Największy postęp można zaobserwować w
przypadkach realizacji programu w zakresie infrastruktury drogowej, modernizacji
gospodarki wodno-ściekowej, termomodernizacji budynków użyteczności publicznych,
edukacji ekologicznej. Natomiast zbyt mały nacisk został położony na działania z energią
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odnawialną. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w obecnym czasie widać znaczne
zwiększenie inwestycji w tym zakresie. Dziękuję bardzo za uwagę.”
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział cyt. „Tak jak Pan Dyrektor
powiedział raport realizowany jest tak naprawdę nie tylko przez powiat, ale również przez
jednostki gminne. To wszystko co się dzieje na terenie powiatu w zakresie ekologii, również
przedsiębiorców, później znajduje swój program jest realizowany przez te podmioty,
znajduje swoje odzwierciedlenie. W raporcie tych działań rzeczywiście jest bardzo dużo. Do
dyskusji zgłosił się Pan Radny Krzysztof Dziedzic, który podkreśla, że analiza raportu
przedstawionych wykonanych zadań projektów, inwestycji, w tym na przykład
termomodernizacji, budowy dróg, utwierdza w przekonaniu że dobra współpraca Powiat
- Gmina – Województwo - Rząd to klucz do rozwoju regionu powiatu na rzecz i dobro
mieszkańców naszego powiatu, ale również wszystkich innych powiatów. To oczywiście, że
jednostki samorządu, jak również instytucje rządowe, wszyscy działamy na rzecz naszych
mieszkańców i ta działalność właśnie powinna być taka, nie powinna być zachwiana, nie
powinna być inna, tylko dobra. Dziękuję za ten głos. Myślę że w następnych latach jeszcze
bardziej Panie Dyrektorze będzie się wiele dziać w zakresie ochrony środowiska, w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony wód, ochrony ziemi, też ochrony zasobów również leśnych i
myślę, że to wszystko później będzie miało swoje odzwierciedlenie, również w kolejnych
raportach, a ponieważ mamy, kończy nam się ten raport, ten program na ten rok, bo on z
perspektywą na 2021 to rozumiem, że przed Panem Dyrektorem, przed Zarządem czeka
duża praca, aby przygotować kolejny dokument na kolejne lata. Pan Dyrektor przekazuje, że
ta praca już trwa, jest zaawansowana i będziemy poznawać ten dokument w kolejnych
miesiącach tego roku.”
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
przyjęciem przedmiotowego raportu.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 19 Radnych, przy 19 głosach "za" przyjęła Raport
z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2014
– 2017 z perspektywą do 2021” za okres 2018 – 2019 (raport stanowi załącznik nr 22 do
niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (19)
Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek,
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, Bogusław Szczepaniak,Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI(2)
Małgorzata Banaś, Sławomir Czapski.
Przewodniczący Rady stwierdził, że, Raport z realizacji „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021” za
okres 2018 – 2019 został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Henrykowi Kurkowi.
Radny Henryk Kurek zwrócił uwagę na brak rowu odprowadzającego wodę do
kanału przy drodze powiatowej w m. Michałów Drugi. Radny wnioskował także
o zamontowanie pulsującej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w m. Sobiesęki i progu
zwalniającego na głównej drodze w kierunku drogi Błaszki – Brzeziny. Następnie Radny
Henryk Kurek powiedział cyt.” Ja jako zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury
i Rolnictwa Bezpieczeństwa oraz Policji, której w szczególności Pan Dariusz Korczyński
przekazał na moje ręce, pragnę choć z niewielkim opóźnieniem podziękować Panu
Komendantowi Kaliskiej Policji Dariuszowi Bieniek za całoroczną pracę, w szczególności
za trud jaki wkłada Policja w walce z koronawirusem, bez wątpienia w imieniu własnym
jak i Pana Dariusza Korczyńskiego. Chciałbym podkreślić, że Pan Komendant, iż od 40 lat
osoba Pana Komendanta jest chlubą i wzorem do naśladowania.(…) pomimo że Pan
Komendant stanowisko Komendanta Kaliskiej Policji objął około gdzieś w 2017 roku, jest
osobą która jest wzorem do naśladowania. Zawsze powtarzam Pan Komendant jest
rygorystyczny, ale zarazem do ludzi i z ludźmi. Śląsk z którego wywodzi się Pan Komendant
zawsze był mi bliski w moim sercu, jak Państwo wiecie, nie tylko że 46 lat tam jeździłem z
płodami rolnymi ciężarówkami, lecz również kultura tamtejszej policji, którą spotykałem
choć wówczas w ciężkich czasach przyszło pracować, zawsze była na najwyższym poziomie.
No i a nie mówiąc o gościnności tej ziemi śląskiej i bez wątpienia również ta myśl. która
potwierdza fakt teraz obecny, że Komendant Ostrzeszowskiej Policji, rodowity kaliszanin,
pielęgnujący stanowisko właśnie po Komendancie Dariuszu Bieńku idzie jego drogą. (…)
Hasło, które dzisiaj widnieje na budynku Kaliskiej Komendy Policji "Pomagamy,
Chronimy", Policja bez wątpienia jest mottem pracy, oddania służbie przez Komendanta
Dariusza.(…)” Następnie Radny złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Benedyktowi Owczarkowi.
Radny Benedykt Owczarek w odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy powiedział
cyt. „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, przyłączam się do słów kolegi
Henryka Kurka, który tak pochlebnie ocenił działalność Komendanta Miejskiego Policji. Ja
również muszę powiedzieć szczerze, że kiedykolwiek się zwróciłem z prośbą do Pana
Komendanta o pomoc w porządku publicznym, ta prośba została zrealizowana i efekty Pana
pracy Panie Komendancie niestety są widoczne. Serdecznie Panu dziękuję. Wczoraj miałem
przyjemność być kontrolowany przez inspektorów ruchu drogowego, nie powiem pełna
kultura, pouczenie. Oby tak dalej, i żeby nie zabierać dużo czasu, zbliżają się Święta
Wielkanocne, z tej okazji Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie Wicestarosto,
dziękuję za życzenia, które otrzymałem i muszę powiedzieć szczerze, że jak tylko jestem
radnym otrzymuję życzenia z gminy Blizanów, zawszę otrzymuję życzenia z gminy
Opatówek, zawsze otrzymuję życzenia z gminy Szczytniki, zawsze otrzymuję życzenia od
Dyrektora Pasika, wszystkim serdecznie się odwzajemniam i życzę również zdrowych
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pogodnych Świąt Wielkanocnych. Bo w dzisiejszym czasie tylko zdrowia potrzeba.
Wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę.”
Następnie Przewodniczący Rady w odniesieniu do ww. interpelacji Radnego
Henryka Kurka poinformował, iż zostaną przekazane do Zarządu Powiatu Kaliskiego
i odpowiedź zostanie przekazana Radnemu w formie pisemnej.
Ad. 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
Następnie Przewodniczący Rady przekazał otrzymane w aplikacji Messenger:
- podziękowania dla Starosty Kaliskiego i Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych za
zamontowanie luster w Russowie i przesłanie odpowiedzi na interpelacje od Radnej Alicji
Łuczak,
- podziękowania dla Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych za usunięcie krzaków przy
drodze powiatowej w gminie Żelazków, oraz za dalsze prace wykończeniowe na terenie
gminy Mycielin od Radnego Dariusza Korczyńskiego,
- podziękowania dla Zarządu Powiatu Kaliskiego i Wydziału Dróg Powiatowych za
poprawę bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej i przy Przedszkolu w Chełmcach oraz
za wykonanie barierek ochronnych przy drodze powiatowej od Radnego Krzysztofa
Dziedzica.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski poinformował cyt. „Szanowni Państwo, chciałbym chociaż w kilku
zdaniach podzielić się informacją, którą myślę, że samorządowcy, głównie powiatowi żyją
od wczorajszego dnia, od wideokonferencji z udziałem Pana Wojewody. Mianowicie
samorządy powiatowe zostały zobowiązane do utworzenia takiej liczby punktów masowych,
punktów szczepień, aby już od 20 kwietnia w przypadku naszego powiatu. Z algorytmu
wynika, że w ciągu tygodnia, każdego tygodnia do zakończenia tej akcji, szczepić po 6,5
tysiąca naszych mieszkańców. Jest to wielkie zadanie, myślę, że na dzisiaj te moce
przerobowe, które są co najmniej kilkukrotnie mniejsze. W dniu jutrzejszym w samo
południe, o godzinie 12 spotykamy się z Gminami i z szefami placówek zdrowotnych,
działających na terenie gmin, terenie powiatu, po to, aby właśnie dobrze to zadanie
wykonać. Także jesteśmy bardzo tym pochłonięci, realizujemy już jakieś własne pomysły,
mamy więc jutro je zweryfikujemy przez fachowców. Będziemy oczekiwali właśnie takich
oświadczeń, ile poszczególne zakłady opieki zdrowotnej na terenie gmin będą mogły
szczepić. Osobiście jestem zdania i takie zdanie tutaj ma również Zarząd, żebyśmy uniknęli
tworzenia coś w rodzaju powiedzmy takich stacji polowych, a bardziej oparli się na
profesjonalnych zakładach, gdzie jest sprzęt, są lekarze, są możliwości ratownicze, gdyby
nie daj Boże wydarzyła się jakaś sytuacja nieprzewidziana. Więc chcemy, aby te szczepienia
masowe, populacyjne w naszym powiecie odbyły się bardzo sprawnie, ale nie tylko pod
względem ilościowym, ale również, aby były one wykonane bardzo bezpiecznie dla naszych
mieszkańców.”
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz przypomniał, iż 30 kwietnia 2021 roku
upływa termin składania oświadczeń majątkowych za 2020 r. przez Radnych Powiatu
Kaliskiego.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz oraz Starosta kaliski Krzysztof Nosal złożyli
wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
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Ad. 10. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXII Sesję
Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 31 marca 2021 roku.
Obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego zakończyły się o godz.10.30.
Przewodniczył:
Jan Adam Kłysz
/-/
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Protokół sporządziła:
Dorota Kubiak
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