Protokół Nr XXXV/2021
obrad Sesji Rady Powiatu Kaliskiego
w dniu 23 czerwca 2021 roku.
Obrady sesji Rady Powiatu Kaliskiego rozpoczęły się o godz. 10.00 w Zespole Szkół
im. S. Mikołajczyka w Opatówku.
Ad. 1. Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym i § 18 ust 1 i art. 3 Statutu Powiatu Kaliskiego Przewodniczący Rady
Powiatu – Jan Adam Kłysz otworzył XXXV Sesję Rady Powiatu Kaliskiego.
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 proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu Staroście Kaliskiemu.
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal w imieniu Zarządu Powiatu Kaliskiego
zawnioskował o wprowadzenie do punktu 7 przedłożonego porządku obrad trzech
projektów uchwał, tj.
- do ppkt. j) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
– uchwała otrzymuje nowe brzmienie,
- do ppkt. k) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 -2029 – uchwała otrzymuje nowe
brzmienie,
- jako ppkt. l) projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
kaliskiego.
Następnie Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz zawnioskował o wprowadzenie do punktu
7 przedłożonego porządku obrad jednego projektu uchwały, tj.
- jako ppkt. m) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kaliskiego.
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Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad zawnioskowanych przez Zarząd Powiatu Kaliskiego
i Przewodniczącego Rady zmian w porządku obrad polegających na zmianie punktu
7 porządku obrad w następujący sposób:
1) w ppkt. j) wprowadzenie nowego brzmienia projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2021.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem nowego
brzmienia projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem nowego brzmienia projektu uchwały do porządku obrad głosowało
20 Radnych, 20 głosami "za".
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021 w nowym brzmieniu, został wprowadzony do porządku obrad
20 głosami „za”,
2) w ppkt. k) wprowadzenie nowego brzmienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 –
2029.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem nowego
brzmienia projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem nowego brzmienia projektu uchwały do porządku obrad głosowało
20 Radnych, 20 głosami "za".
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
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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 20 głosami
„za”.
3) ppkt. l) wprowadzenie do punktu 7 nowego projektu uchwały w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na
obszarze powiatu kaliskiego.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
20 Radnych 20 głosami "za".
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na
obszarze powiatu kaliskiego, został wprowadzony do porządku obrad 20 głosami „za”.
4) ppkt. m) wprowadzenie do punktu 7 nowego projektu uchwały w sprawie upoważnienia
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kaliskiego.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
20 Radnych 20 głosami "za".
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia
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Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kaliskiego, został wprowadzony do porządku
obrad 20 głosami „za”.
Przewodniczący Rady zapytał o inne uwagi do porządku obrad.
W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami.
Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowało 20 Radnych, 20 głosami
"za".
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego wraz ze zmianami został przyjęty 20 głosami "za".
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 maja 2021 r.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5. Raport o stanie Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Kaliskiego i debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum
zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok,
b) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
b) w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2021 dotyczącego realizacji
zadań z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o
niepełnosprawności
oraz
nad
osobami
ze
znacznym
stopniem
niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi z Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
c) w sprawie propozycji pozbawienia części drogi nr 4630P w miejscowości Porwity
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kategorii drogi powiatowej,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mycielin na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków
Kolonia”,
e) w sprawie powierzenia Gminie Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu
dróg powiatowych (Kościelec – Strugi),
f) w sprawie powierzenia Gminie Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu
dróg powiatowych (Korzeniew),
g) w sprawie powierzenia Gminie Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu
dróg powiatowych (Korzeniew – Przyranie – Nowiny),
h) w sprawie propozycji pozbawienia drogi nr 4589P Ceków – Kosmów – Plewnia kategorii
drogi powiatowej,
i) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego,
j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
k) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kaliskiego na lata 2021 – 2029,
l) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kaliskiego,
m) w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kaliskiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 maja
2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIV Sesji Rady
Powiatu Kaliskiego był wyłożony do wglądu w Wydziale Promocji, Informacji i Obsługi
Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu 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 z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego bez
odczytywania głosowało 20 Radnych, 19 głosami "za" przy 1 "braku głosu".
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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, Błażej Wojtyła.
BRAK GŁOSU (1)
Artur Szymczak.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
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Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz stwierdził, że protokół z XXXIV Sesji
Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 maja 2021 roku został przyjęty 19 głosami "za"
przy 1 "braku głosu".
Ad. 4. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 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,
20 głosami "za" (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał
zostało przyjęte 20 głosami "za".
Ad. 5 Raport o stanie Powiatu Kaliskiego za 2020 rok (raport stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu).
a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Kaliskiego i debata nad raportem,
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz poinformował, że Zarząd Powiatu Kaliskiego
przekazał
przedmiotowy
raport
uchwałą
Zarządu
Powiatu
Kaliskiego
z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kaliskiego za rok
2020. Raport został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Kaliszu. Przewodniczący przypomniał, że Radni otrzymali przedmiotowy
raport drogą elektroniczną. Przewodniczący Jan Adam Kłysz poinformował, że
w
wyznaczonym
terminie
żaden
z
mieszkańców
Powiatu
Kaliskiego
nie zgłosił się do debaty nad raportem.
Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego
podpunktu.
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b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum
zaufania.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz odczytał projekt uchwały Rady Powiatu
Kaliskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum zaufania.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Pawłowi Kalecie.
Radny Paweł Kaleta zwrócił się z prosbą o dziesięciominutową przerwę w obradach.
Przewodniczący Rady w odniesieniu do prośby Radnego Pawła Kalety powiedział
cyt.: "Czy są ewidentne powody do tego, abyśmy w tym momencie robili przerwę? Nie było
debaty, Państwo Radni nie brali udziału przed chwilą (...) Nie widzę powodów formalnych
do tego, aby tą przerwę w tej chwili ogłosić. Mamy debatę, ta debata mogłaby się odbyć,
może każdy z Was Państwa Rady zabierać głos. Bardzo proszę o jakby respektowanie tego
porządku obrad. Debatujemy w takim razie dalej. Jeszcze raz zapytam, czy są uwagi do
projektu uchwały? Nie widzę uwag".
W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum
zaufania.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 radnych, 14 głosami „za” i 5 głosach
„przeciw” i przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXV/304/2021
(uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (14)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Dorota Karpieko, Jan Adam
Kłysz, Dariusz Korczyński, Henryk Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej
Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Benedykt Owczarek, Artur Szymczak.
PRZECIW (5)
Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Krzysztof Kubasik, Wincenty Nowak, Błażej Wojtyła.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Alicja Skrzybalska
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu Kaliskiego wotum zaufania została podjęta 14 głosami „za”, 5 głosami
„przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok
i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020
rok oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020
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rok,
- Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego
za 2020 rok – dyskusja (przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz przypomniał, że Radni otrzymali wcześniej
sprawozdanie finansowe Powiatu Kaliskiego za 2020 rok oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok; sprawozdania były przedmiotem posiedzeń
Komisji merytorycznych Rady Powiatu Kaliskiego i uzyskały opinie pozytywne.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby nie odczytywać przedmiotowego
sprawozdania. Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania w sprawie nie odczytywania
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok .
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych 19 głosami "za" przy 1 głosie
"wstrzymującym się" zdecydowała o nie odczytywaniu sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, 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, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Kaleta
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Kaliskiego za 2020 rok pod kątem rzetelności i zgodności z prawem.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący Rady
poprosił
Wiceprzewodniczącego Rady Artura Szymczaka o odczytanie uchwały Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wiceprzewodniczący Rady Artur Szymczak odczytał uchwałę Nr SO-0955/179/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021
r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kaliskiego
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok.
Przewodniczący Rady udzielił głos Radnemu Krzysztofowi Dziedzicowi.
Radny Krzysztof Dziedzic zwrócił uwagę, iż Wiceprzewodniczący Rady Artur
Szymczak odczytał niewłaściwą uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady udzielił głos Wiceprzewodniczącemu Rady Arturowi
Szymczakowi.
Wiceprzewodniczący Rady Artur Szymczak zabrał ponownie głos i odczytał uchwałę
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Nr SO – 4/0954/160/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia
i objaśnieniami (uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady ponownie zapytał o uwagi i zachęcił do dyskusji nad
przedmiotowym sprawozdaniem – brak uwag i dyskusji.
–

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok
(przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz ogłosił 5 minutową przerwę w związku
z pojawieniem się problemów technicznych, związanych z połączeniem internetowym.
Przewodniczący Rady wznowił obrady Sesji Rady Powiatu Kaliskiego
i poinformował o utracie dostępu do internetu. W związku z zaistniałą sytuacją
Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejne imienne głosowania podczas obrad Sesji
będą odbywały się w sposób tradycyjny poprzez poniesienie ręki bez elektronicznego
systemu eSesja.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby nie odczytywać sprawozdania
finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania w sprawie nie odczytywania
sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych 20 głosami "za" zdecydowała
o nie odczytywaniu sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Paweł Kaleta, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak,
Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej
Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali wcześniej sprawozdanie
finansowe za 2020 rok zatwierdzone przez Zarząd Powiatu i przyjęte przez Regionalną Izbę
Obrachunkową; przedmiotowe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniach Komisji
merytorycznych Rady Powiatu Kaliskiego.
- Zapoznanie się z opiniami Komisji merytorycznych Rady Powiatu Kaliskiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok
oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (opinie stanowią załączniki od nr 10
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do nr 21 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych Komisji
o odczytanie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego
za 2020 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego - Dariusz
Korczyński odczytał opinie Komisji Infrastruktury
i Porządku Publicznego,
Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Statutowej – Sławomir Czapski odczytał opinie
Komisji Organizacyjno – Statutowej, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu –
Robert Marszałek odczytał opinie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Przewodniczący
Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji – Andrzej Miklas odczytał opinie Komisji Rozwoju
Powiatu i Promocji, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Małgorzata
Banaś odczytała opinie Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem, Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej - Alicja Łuczak odczytała opinie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji, Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji
kolejnego punktu porządku posiedzenia.
- Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem przedmiotowej
uchwały.
Za podjęciem uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok głosowało 20 Radnych, 19 głosami
"za" przy 1 "braku głosu".
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Paweł Kaleta, Krzysztof Kubasik, Henryk
Kurek, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak,
Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Nosal
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 19 głosami „za” przy 1 „braku
głosu” podjęła uchwałę Nr XXXV/305/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 22 do
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niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok została podjęła 19 głosami „za”
przy 1 „braku głosu”.
b) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz odczytał projekt uchwały Rady Powiatu
Kaliskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
- Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kaliskiego
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok,
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali wniosek wraz z uchwałą
Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 maja br. w sprawie
absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiegoza 2020 rok w materiałach sesyjnych i mieli
możliwość zapoznać się z treścią.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Alicję Łuczak
o odczytanie stanowiska Komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Alicja Łuczak przedstawiła stanowisko Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok (kserokopia wniosku
stanowi załącznik nr 23, uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2021 roku
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Artura Szymczaka
o odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wiceprzewodniczący Rady Artur Szymczak odczytał uchwałę Nr SO-0955/179/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021
r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kaliskiego
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok (uchwała RIO stanowi załącznik
nr 25 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady ponownie otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania uchwały.
- Głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
Kaliskiego za 2020 głosowało 20 Radnych, 13 głosami "za", 4 głosami „przeciw” przy
3 głosach „wstrzymujących się”.
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Wyniki imienne:
ZA (13)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Dorota Karpieko, Jan Adam
Kłysz, Dariusz Korczyński, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof
Nosal, Janusz Nowak, Benedykt Owczarek, Artur Szymczak.
PRZECIW (4)
Paweł Kaleta, Krzysztof Kubasik, Wincenty Nowak, Błażej Wojtyła.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Krzysztof Dziedzic, Henryk Kurek, Alicja Skrzybalska.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 13 głosami „za”, 4 głosami
„przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXV/306/2021
(uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2020 rok została podjęta 13 głosami "za",
4 głosami „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” .
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz powiedział cyt."Zarząd Powiatu Kaliskiego
uzyskał absolutorium, to dobra informacja. Mówi o tym w jaki sposób Zarząd pracował,
a dla mieszkańców naszego Powiatu, w jaki sposób wydatkował środki. Wszystkie
dokumenty, które były przygotowane, abyśmy mogli dzisiaj podjąć tę decyzje pokazują
poprawność działania Zarządu Powiatu Kaliskiego, jak również słóżb Starostwa
Powiatowego w Kaliszu i Pani Skarbnik, Pani Urszuli Jędrusiak, która panuje nad
wydatkami, nad dochodami". Następnie Przewodniczący Rady złożył gratulacje na ręce
Starosty Kaliskiego dla całego Zarządu Powiatu Kaliskiego za pracę w 2020 roku.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski powiedział cyt.: „Bardzo dziękujemy jako Zarząd Powiatu
Kaliskiego za udzielone absolutorium, to taki ważny element oceny. Bardzo dziękuję tym
którzy tę pracę docenili i zagłosowali "za", ale też z szacunkiem do tych, którzy mieli różne
wątpliwości, czy byli "przeciw", czy "wstrzymali się" od głosu. Celem każdego Zarządu jest
taka praca, aby kiedyś to absolutorium było jednogłośne, jednomyślne, także w tej pracy nie
ustaniemy". Następnie Starosta Kaliski podziękował Radnym Powiatu, wszystkim
pracownikom Starostwa Powiatowego w Kaliszu i Samorządom Gminnym za pracę w 2020
roku.
Ad. 7a) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia zadań z zakresu administracji samorządowej (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną
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Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem (opinia stanowi załączniki nr 28 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/307/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
zadań z zakresu administracji samorządowej, została podjęta 20 głosami "za".
Ad. 7b) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu
rzeczowo – finansowego na rok 2021 dotyczącego realizacji zadań z zakresu
świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami
równoważnymi z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie pozytywne
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (opinie
stanowią załączniki nr 31 i 32 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/308/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu).
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Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia planu rzeczowo
– finansowego na rok 2021 dotyczącego realizacji zadań z zakresu świadczenia usług
opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi
z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2021 , została podjęta 20 głosami "za".
Ad. 7c) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji pozbawienia
części drogi nr 4630P w miejscowości Porwity kategorii drogi powiatowej (projekt
uchwały stanowi załącznik nr 34 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 35 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/309/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie propozycji pozbawienia części
drogi nr 4630P w miejscowości Porwity kategorii drogi powiatowej , została podjęta
20 głosami "za".
Ad. 7d) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Mycielin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na
odcinku Kościelec granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków Kolonia” (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie pozytywne
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego i Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem
(opinie stanowią załącznik nr 38 i 39 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/310/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Mycielin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Kościelec granica Gminy Mycielin/Gminy Ceków Kolonia” , została podjęta 20
głosami "za".
Ad. 7e) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie
Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Kościelec –
Strugi) (projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie pozytywne
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego i Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem
15

(opinie stanowią załącznik nr 42 i 43 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/311/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie powierzenia Gminie Mycielin
prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Kościelec – Strugi),
została podjęta 20 głosami "za".
Ad. 7f) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie
Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Korzeniew)
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie pozytywne
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego i Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem
(opinie stanowią załącznik nr 46 i 47 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/312/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof
Kubasik, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz
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Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie powierzenia Gminie Mycielin
prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Korzeniew), została
podjęta 20 głosami "za".
Ad. 7g) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie
Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Korzeniew –
Przyranie - Nowiny) (projekt uchwały stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie pozytywne
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego i Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem
(opinie stanowią załącznik nr 50 i 51 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/313/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie powierzenia Gminie Mycielin
prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Korzeniew –
Przyranie – Nowiny) została podjęta 20 głosami "za".
Ad. 7h) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji pozbawienia
drogi nr 4589P Ceków – Kosmów - Plewnia kategorii drogi powiatowej (projekt
uchwały stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną
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Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego (opinia stanowi załącznik nr 54 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/314/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie propozycji pozbawienia drogi
nr 4589P Ceków – Kosmów - Plewnia kategorii drogi powiatowej, została podjęta
20 głosami "za".
Ad. 7i) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego (projekt uchwały stanowi załącznik nr 56
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 57 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/315/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
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Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego, została podjęta 20 głosami "za".
Ad.7 j) 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 59 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych, projekt uchwały w nowym brzmieniu w dniu 22 czerwca br
(uchwała w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu).
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji Budżetu
i Gospodarki Mieniem (opinia stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/316/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021 rok w nowym brzmieniu została podjęta 20 głosami "za".
Ad. 7 k) 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 63 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych, projekt uchwały w nowym brzmieniu w dniu 22 czerwca 2021 r.
(projekt uchwały w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu).
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji Budżetu
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i Gospodarki Mieniem (opinia stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, przy 20 głosach "za" podjęła
uchwałę Nr XXXV/317/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu)
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
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. 7l) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych raz szkół specjalnych mających siedzibę na
obszarze powiatu kaliskiego (projekt uchwały stanowi załącznik nr 67 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 22 czerwca br. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu (opinia stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/318/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
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NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych raz szkół specjalnych mających siedzibę na
obszarze powiatu kaliskiego, została podjęta 20 głosami "za".
Ad. 7m) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie upoważnienia
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kaliskiego (projekt uchwały stanowi załącznik nr
70 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 22 czerwca br. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji
Organizacyjno – Statutowej (opinia stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady w odniesieniu do przedmiotowego projektu uchwały
powiedział cyt.: "Drodzy Państwo, kwestie związane z obsługą administracyjną Rady
Powiatu i również Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiceprzewodniczących, Radnych
wymagają regulacji. Dotyczy to przede wszystkim diet, jak również delegacji. W przepisach
prawa powiedziano, że należy upoważnić Wiceprzewodniczących do tego, aby mogli
kierować Przewodniczącego Rady na delegacje. Przewodniczący Rady zaś deleguje
wszystkich Radnych poszczególnych, jeżeli zadania, które wykonuje Rada Powiatu
wymagają udziału jednego czy wielu Radnych w uroczystości poza miejscem zamieszkania.
To są regulacje prawne. W tej kadencji nie podejmowaliśmy takiej uchwały, w związku z tym
podjąłem inicjatywę, aby taką uchwałę dzisiaj przedstawić Państwu Radnym. Dzisiaj na
Komisji Organizacyjno- Statutowej omawialiśmy ten projekt uchwały. Ona uzyskała opinie
pozytywną. Jest to związane również z tym co działo się w ostatnich dniach. Otrzymałem
zaproszenie od Wójta Gminy Ceków Kolonia do udziału w delegacji do Ojca Świętego
Papieża Franciszka. To jest oczywiście nie jedyny cel. Również w ramach programu będzie
wizyta i rozmowa z Grzegorzem Gałązką- "Zasłużonym dla Powiatu Kaliskiego". Ta wizyta
jest tak naprawdę dwudniowa, dwa dni to też transport, wiąże się również z odwiedzeniem
miejsc pamięci mieszkańców Powiatu Kaliskiego, którzy walczyli pod Monte Cassino. Jest
to szybka robocza wizyta rozpoznawcza. A najważniejszym dla mnie punktem jest właśnie
wizyta i możliwość podziękowania Papieżowi Franciszkowi za dar, który Powiat Kaliski
otrzymał od niego. Ten dar to Ornat Papieski, który mieści się niedaleko stąd w Muzeum
Historii Przemysłu w Opatówku. Taki dar Papieża otrzymaliśmy. Jest to ewidentna okazja,
aby Papieżowi podziękować za to w formie pisma, które przygotowaliśmy i na pewno
Grzegorz Gałązka- osobisty fotograf naszego Papieża Jana Pawła II jest gwarancją, że ten
dokument dotrze do rąk własnych Papieża. To wyjaśnienie, dlaczego procedujemy dzisiaj
i dlaczego dzisiaj też odbyła się Komisja Organizacyjno- Statutowa. Proszę Państwa
Radnych o podjęcie również i tej uchwały. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać
jeszcze głos w tym punkcie?"
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
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podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 20 Radnych, 20 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXV/319/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 72 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, 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,
Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Bogusław Szczepaniak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie upoważnienia
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kaliskiego, została podjęta 20 głosami "za".
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Alicji Łuczak.
Radna Alicja Łuczak powiedziała cyt.: "Panie Przewodniczący, Panie Starosto ja
dziękuję za odpowiedź w sprawie interpretacji dotyczącej drogi powiatowej nr 4587, ale
jednocześnie jestem bardzo zasmucona i rozczarowana, że ten odcinek drogi nie jest
planowany do przebudowy. Ja sobie pozwoliłam na Messengerze przesłać zdjęcia jak
wygląda ta część, że tak powiem Żelazkowska i rzeczywiście ostatnio jadąc tą drogą, no
zauważyłam, że rzeczywiście ta część Stawiszyńska już była wcześniej przekazana i ona jest
w lepszym stanie. Ale ja sobie tutaj pozwolę na małą dygresję i na małe uwagi, i mam
wielką prośbę do Pana, Panie Starosto. Żeby w takich rozmowach dwustronnych
z włodarzami gmin jednak ustalać priorytety dróg i patrzeć tam, gdzie jeśli składa się
wnioski, to jest możliwość uzyskania maksymalnej ilości punktów. Pan jest w tym naprawdę
świetny i Starostwo tutaj, ja chylę czoła bo macie naprawdę doskonałe doświadczenie w tym
zakresie.(...)". Następnie Radna zwróciła się z prośbą o jak najszybszy remont drogi
powiatowej nr 4587P na odcinku Złotniki Wielkie – Stawiszyn w ramach bieżącego
utrzymania dróg w Powiecie Kaliskim.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Małgorzacie Banaś.
Radna Małgorzata Banaś powiedziała cyt.: "Panie Starosto, Szanowny Zarządzie,
chciałam podziękować za odpowiedź na nasz wniosek formalny z majowej Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego odnośnie wnioskowania o dofinansowania na drogę
4632p Wola Droszewka- Brzeziny. Czy dobrze rozumiem, że wnioskować będziemy dopiero
w przyszłym roku? Próbować pozyskać dofinansowanie w 2022 r.? Czyli wniosek będzie
składany nie w tym roku tylko w przyszłym? (...) My projekt już mamy. Panie Starosto
w tamtym roku na początku rozpoczęliśmy rozmowy. Gmina Godziesze Wielkie chciała
przejąć tą drogę jako drogę gminną i złożyć wniosek o dofinansowanie. Zapadła decyzja, że
Powiat będzie składał wniosek w ramach części Godziesze- Brzeziny. Rozpoczęliśmy
przygotowania dokumentacji do naboru na zeszły rok. Niestety nie zdążyliśmy z decyzja
środowiskową. Pewnie Pan pamięta. Więc wniosek nie mógł być złożony, bo nie było
kompletu dokumentów w 2020 roku, a później dwukrotnie próbowaliśmy z rządowego
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funduszu inwestycji lokalnych, niestety z niepowodzeniem. Moja gorąca prośba
i interpelacja w tej sprawie, żebyśmy nie odkładali aplikowania o tą drogę na rok 2022,
tylko skoro rozmowy rozpoczęliśmy w zeszłym roku, skoro przygotowaliśmy dokumenty na
zeszły rok, a nam się to nie udało, skoro dwukrotnie aplikowaliśmy już o dofinansowanie
w ramach rządowego funduszu i też nie udało się, żebyśmy nie odkładali tego na przyszły
rok. Tylko próbowali już w roku 2021. To jest moja osobista prośba i interpelacja w tej
sprawie."
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz zabrał głos i w odniesieniu do wypowiedzi
Radnej Małgorzaty Banaś powiedział cyt.: "Dziękuję Pani Radnej. Ja rozumiem, że to jest
projekt jeszcze z 2019 roku i wtedy był opracowywany, i wtedy w 2020 roku już później był
procedowany. I jakby tutaj jest kwestia porozumienia z Gminą, która też zamierza
wydatkować pieniądze na ten cel w przyszłym roku, jeżeli ten wniosek zostanie złożony w
tym roku. Ja myślę, że Pan Starosta weźmie to pod uwagę, bo tutaj akurat jest konieczność
współdziałania z Gminą, bo na te drogi pozyskujemy środki, my jako Powiat zarówno z
zewnątrz, ale również wspieramy się funduszami Gminy i też budżety Gmin muszą sobie
poradzić z taką inwestycją i zaplanować pieniądze na ten cel wcześniej. Rozumiem, że
Gmina Godziesze Wielkie na ten cel pieniądze planuje do wydatkowania w przyszłym roku.
Dziękuję bardzo Pani Radnej."
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Alicji Skrzybalskiej.
Radna Alicja Skrzybalska powiedziała cyt.: "Wysoka Rado, Panie Starosto, zwracam
się do całego Zarządu, a dokładnie to do Pana, Panie Mieczysławie, ponieważ takie pytania
mam od moich rolników, a właściwie hodowców drobiu płyną tutaj do Państwa, żebyście
może pomogli im jakoś. Ponieważ odszkodowania, które powinni otrzymać za utylizowany
drób, do tej pory ich nie otrzymali. To już jest 60 dni od niektórej utylizacji. Oni są w bardzo
trudnej sytuacji finansowej. Ja wiem, że może to bezpośrednio nie dotyczy Państwa, ale
zawsze ingerencja Pana Starosty, czy Pana, Panie Mieczysławie z racji Pana pełnionej
funkcji w Izbach przyśpieszyłaby może tę sprawę. Finanse mają w bardzo opłakanym stanie
i są to ludzie, którzy stracili możliwość dalszej pracy produkcji. No bo to, że utylizowano
drób to jest jedno, ale nowej hodowli nie mogą podjąć. Dziękuję bardzo".
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Pawłowi Kalecie.
Radny Paweł Kaleta w imieniu mieszkańców Wolicy, zwrócił się z prośbą
o zamontowanie progu zwalniającego na odcinku drogi cyt. „Między ścieżką zdrowia
w Wolicy, a sklepem Lewiatan”.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski odniósł się do poszególnych wypowiedzi Radnych cyt.: "Proszę
Państwo, no oczywiście wszystkich dróg nie da się zrobić bardzo szybko i dlatego też takie
odpowiedzi są dosyć asertywne. Natomiast co do różnych negocjacji z Samorządami
Gminnymi, to są negocjacje. My jesteśmy jako ten proszący, więc tutaj rozmawiamy
w bardzo różnych konfiguracjach najlepiej jeżeli dogadujemy się, żeby cały odcinek był
przejęty przez dwie Gminy. Nie zawsze się to udaje, więc musimy sobie radzić innymi
sposobami. Także tutaj na pewno w ramach bieżącego utrzymania musimy ją tam
doprowadzić do przejezdności. W tej chwili pomimo, że ta droga nie jest przejęta to
dokładamy pieniędzy na projekt Gminie Stawiszyn, która robi ten projekt przebudowy tej
drogi na ten swój odcinek na terenie Gminy Stawiszyn. My dokładamy właśnie dla
Żelazkowa, żebyśmy skosztorysowali to, ile nas to będzie kosztowało. Jeżeli chodzi o drogę
Wola Droszewska - Brzeziny oczywiście wszystko zależy od tego jakie będę tutaj pieniążki
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w konkursach i oczywiście my o tym wiemy w tej chwili, robimy projekt Kalisz- Końska
Wieś, tak naprawdę Kalisz- Brzeziny, bo tam już zaprojektowane i tak dalej, tylko mówię,
też my musimy po prostu wiedzieć, wczytywać się zawsze w to co tutaj też Pani Alicja
mówiła ale oczywiście to nie jest tak, że ta droga jest zapomniana albo złożyliśmy wniosek
nie udało się, do niego nie będziemy wracać. Na pewno będziemy i na pewno nie trzeba nas
tutaj przekonywać, że ona jest bardzo potrzebna. Co do kwestii progów czy ograniczeń, tak
ja przekażę Dyrektorowi, żeby też rozmawiał z Policją (...) Jeśli chodzi o wniosek Pani Alicji
Skrzybalskiej, właśnie na wniosek tutaj kolegi Roberta, który tam często się kontaktuje
z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii od piątku ubiegłego już pracują tam dwie osoby.
Były oddelegowane z naszej administracji powiatowej. Piszą decyzje administracyjne,
wszystkie rozporządzenia zostały już pouchylane, więc w tej chwili wszyscy weterynarze
muszą posprawdzać wszystkie kurniki. To co możemy to robimy. Wcześniej, kiedy były
problemy, że jakieś próbki jeździły do Puław, też nasz kierowca to woził. Ja też znam ten
temat dokładnie, bo też była dyskusja na posiedzeniu Izby Rolniczej kilka tygodni temu.
Miałem okazję z okazji jubileuszu Izb Rolniczych w ubiegłą niedzielę przez chwilę
rozmawiać z Wiceministrem Rolnictwa Panem Ministrem Bartosikiem, który jest tutaj
sąsiadem, bo to były Starosta Turecki i też zwracałem uwagę na to, że rzeczywiście ten
zapis, że rolnicy mogą czekać do roku jest miażdżący dla rolników. Bo to jest branża, gdzie
są potężne przepływy finansowe. No i myślę, że dziś to co możemy, to pomagamy. "
Przewodniczący Rady w nawiązaniu do wypowiedzi Radnej Małorzaty Banaś
poparł wniosek Radnej w kwestii dofinansowania przebudowy drogi nr 4632P Wola
Droszewka- Brzeziny.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kaliskiego
Mieczysławowi.
Członek Zarządu Powiatu Mieczysław Łuczak w odniesieniu do wypowiedzi Radnej
Alicji Skrzybalskiej powiedział cyt.: "Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo na temat
sytuacji w sektorze drobiarskim bardzo długo mówiłem na poprzedniej Sesji, ale bardzo
dziękuję za te głosy wsparcia, ponieważ faktycznie sytuacja w tej branży wśród producentów
drobiu w naszym Powiecie nadal jest dramatyczna, ponieważ to co już Państwo na pewno
wiecie, zostało formalnie zutylizowany ponad 925000 sztuk drobiu. Jest to choroba
zwalczana z urzędu, a więc to Rząd, Państwo Polskie bierze odpowiedzialność za koszty
finansowe utylizacji i tutaj właśnie też tak jak Pan Starosta wspominał, jesteśmy w ciągłym
kontakcie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i nasz Inspektorat Weterynarii w Kaliszu
podjął taką decyzję techniczną, iż formalnie za utylizację tych zwierząt powinien najpierw
zapłacić producent a później powinno wnioskować się do Wojewody, ażeby te koszty
poniesione na utylizację zostały zwrócone z budżetu państwa. My tą ścieżkę omineliśmy
i tutaj Powiatowy Lekarz Weterynarii bierze na siebie koszta utylizacji tych sztuk
przeznaczonych do wybicia. Na dzień dzisiejszy drodzy Państwo koszty wycenione przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie naszego Powiatu wynoszą ponad 33 miliony
złotych. I ja wiem, ten niepokój wśród producentów drobiu, ponieważ w pierwszej kolejności
Wojewoda płaci firmą utylizacyjnym, za utylizację, za poniesione koszty utylizacji drobiu.
A za koszty poniesione na zakupienie piskląt, paszy, leków weterynaryjnych, producenci
jeszcze tego nie otrzymali. Ja na poprzedniej Sesji prosiłem wszystkich Państwa, aby
możliwymi sposobami, kontaktami osobistymi, kontaktami politycznymi faktycznie wymusić,
ażeby jak najszybciej nasi producenci otrzymali zwrot poniesionych kosztów. (...) Dziękuję
jeszcze raz Panu Staroście, że na moją osobistą prośbę oddelegował w ubiegłym tygodniu
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dwóch merytorycznych pracowników, którzy pomagają w wydawaniu decyzji
administracyjnych przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, ażeby te wstawienia były
bardzo szybko. Bardzo, bardzo dziękuję za te głosy wsparcia. My jako Izba Rolnicza
praktycznie co tydzień monitorujemy w Ministerstwie Rolnictwa, żeby nie tylko zwrócić
koszty rolnikom za poniesioną utylizację, ale przede wszystkim, aby uruchomić tzw.
postojowe, za utracone zyski w gospodarstwach".
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Wincentowi Nowakowi.
Radny Wincenty Nowak w odniesieniu do wcześniejszych wypowiedzi w kwestii
sytuacji rolników w sektorze drobiarskim odczytał odpowiedź na zapytanie poselskie z dnia
31 maja 2021 r. nr 3644 Pana Jana Dziedziczaka Posła na Sejm RP w sprawie pomocy
finansowej dla gospodarstw rolnych dotkniętych stratami spowodowanymi przez ptasią
grypę (przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 73 do niniejszego prtokołu).
Ad. 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Krzysztofowi Dziedzicowi.
Radny Krzysztof Dziedzic powiedział cyt.: „Szanowny Państwo, Drodzy Radni,
Koleżanki i Koledzy, Panie Starosto, wszyscy obecni "Nie zmieniając niczego, nic się nie
zmieni" Tony Robbins - gratuluję uzyskania większościowego wotum zaufania
i absolutorium, jednogłośnego zatwierdzenia sprawozdania finansowego wykonania
budżetu w 2020 roku. Był to rok szczególny, zapisał się w historii jako rok epidemii Covid.
Również praca Zarządu i Rady Powiatu Kaliskiego była inna niż zwykle. Myślę, że tak jak
moneta ma dwie strony tak i Powiat Kaliski takie strony i pozytywne i negatywne
zaprezentował. Życzę poprawy funkcjonowania odpowiedzialności, których stwierdzamy
nieprawidłowości i one niepokoją oraz kontynuacji projektu w korzystnych dla mieszkańców
tego Powiatu, o których rozmawialiśmy na Komisjach i spotkaniach roboczych". Następnie
Radny Krzysztof Dziedzic w imieniu Klubu Radnych PiS zwrócił się z wnioskiem
o przeprowadzenie debaty w formie połączonych Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego
w sprawie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Liskowie oraz Domu Dziecka
w Liskowie.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Dariuszowi Korczyńskiemu.
Radny Dariusz Korczyński podziękował za dotacje udzielone na inwestycje drogowe
w Gminie Mycielin oraz pogratulował Zarządowi Powiatu Kaliskiego uzyskania
absolutorium.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz zaprosił Radnych Powiatu Kaliskiego oraz
zebrane osoby w sali na obchody Święta Powiatu Kaliskiego w dniu 27 czerwca o godzinie
17.00 przed Starostwem Powiatowym w Kaliszu. Następnie poinformował cyt. "Będzie
jeszcze jedna uroczystość w lipcu, o czym Państwo Radni też zostaniecie powiadomieni.
Otóż organizowana jest przez Aglomerację Kalisko-Ostrowską konferencja dotycząca spraw
medycznych z lekarzami, z służbami medycznymi. Chcielibyśmy na tej konferencji również
uhonorować poprzez wręczenie uchwał, które podjęliśmy w grudniu ubiegłego roku
o szacunku dla wszystkich, którzy pracują na rzecz walki z Covidem. Uchwały zostały
podjęte, przygotowaliśmy uroczysty charakter, uroczyste egzemplarze dla wszystkich, którzy
będą nagrodzeni, którzy są na liście. Ale o tym będziemy jeszcze o szczegółach Państwa
Radnych informować".
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Ad. 10. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął
XXXV Sesję Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 23 czerwca 2021 roku.
Obrady XXXV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego zakończyły się o godz. 12.20.

Przewodniczył :
/-/ Jan Adam Kłysz
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Protokół sporządziła :
Dorota Kubiak
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