Protokół Nr XXXIII/2021
obrad Sesji Rady Powiatu Kaliskiego,
przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania
która odbyła się w dniu 28 kwietnia 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 XXXIII Sesję Rady
Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania.
Zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczyło 17 Radnych, co stanowiło
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady powitał zaproszone osoby uczestniczące w obradach (lista
obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Ad. 2. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - przyjęcia porządku obrad (porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali porządek obrad wraz
z materiałami sesyjnymi.
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do porządku obrad.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal w imieniu Zarządu Powiatu Kaliskiego zawnioskował
o wprowadzenie do punktu 5 przedłożonego porządku obrad dwóch projektów uchwał, tj.:
- jako ppkt. g) projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
w Powiecie Kaliskim za 2020 r.,
- jako ppkt. h) projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2020.
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Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad zawnioskowanych przez Zarząd Powiatu Kaliskiego
zmian w porządku obrad, polegających na uzupełnieniu punktu 5 Podjęcie uchwał Rady
Powiatu Kaliskiego o dwa niżej wymienione podpunkty:
- jako ppkt. g) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie
Kaliskim za 2020 r.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
17 Radnych 17 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (17)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska.
NIEOBECNI(4)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak , Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2020 r.,, został wprowadzony do
porządku obrad 17 głosami „za”.
- jako ppkt. h) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2020.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
17 Radnych 17 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (17)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska.
NIEOBECNI(4)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok
2020, został wprowadzony do porządku obrad 17 głosami „za”.
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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 17 Radnych 17 głosami
"za".
Wyniki imienne:
Za (17)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska.
NIEOBECNI(4)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego został przyjęty 17 głosami "za".
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 marca
2021 r.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, położonych
lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego,
b) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze
powiatu kaliskiego,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny na
realizację
zadania
pn.
„Przebudowa
dróg
gminnych
nr
676149P
i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz –
Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego
w miejscowości Głuszyna” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
d) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu
Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2020 rok,
e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029,
g) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za
2020 r.,
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h) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kaliszu za rok 2020.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 marca
2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół obrad XXXII 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 obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego bez
odczytywania głosowało 17 Radnych 17 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (17)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska.
NIEOBECNI(4)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz stwierdził, że protokół obrad XXXII
Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 marca 2021 roku został przyjęty 17 głosami
„za”.
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 17 Radnych
17 głosami "za" (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (17)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
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Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska.
NIEOBECNI(4)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał
zostało przyjęte 17 głosami „za”.
Ad. 5 a) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych
ewidencjach zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu
kaliskiego (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
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Kaliskiego (opinia stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski w odniesieniu do przedmiotowego projektu uchwały zawnioskował,
aby wprowadzić następujące zmiany:
- w § 13 rok „2019 r.” zastąpić rokiem „2021 r.” oraz zwrot „869 ze zm.” zastąpić liczbą
„305”,
- w załączniku do projektu uchwały we wniosku o udzielenie dotacji:
 w punkcie I podpunkcie 2 wyrazy „Osoba Prawna” zastąpić wyrazami „Jednostka
Organizacyjna”,
 w punkcie III zwrot „podpunkt 7” zastąpić zwrotem „ podpunkt 4”
Przewodniczący Rady w odniesieniu do wniosku Starosty Kaliskiego przystąpił do
głosowania nad powyższym wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmian do projektu
uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, położonych lub
znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 17 Radnych, 17 głosami "za" przyjęła wniosek
w sprawie wprowadzenia ww. zmian do przedmiotowego projektu uchwały.
Wyniki imienne:
Za (17)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska.
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NIEOBECNI(4)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że ww. zmiany zostały wprowadzone do projektu
uchwały 17 głosami „za”.
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał wiadomość od Radnego, który nie
uczestniczył dotąd w obradach Sesji, iż nawiązał kontakt i zgłasza swoją gotowość
uczestniczenia w dzisiejszej Sesji. Przewodniczący Rady ponownie sprawdził kworum w
sposób elektroniczny. Od tego momentu w obradach uczestniczy 18 Radnych.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do
głosowania nad podjęciem przedmiotowej uchwały wraz ze zmianą.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 18 Radnych 17 głosami "za" przy 1 „braku głosu”
podjęła uchwałę Nr XXXIII/285/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu)
Wyniki imienne:
Za (17)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska.
BRAK GŁOSU (1)
Artur Szymczak
NIEOBECNI(3)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych
ewidencjach zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu
kaliskiego w nowym brzmieniu została podjęta 17 głosami "za" przy 1 „braku głosu”.
Ad. 5 b) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji
celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze 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 opinie pozytywne
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Powiatu Kaliskiego (opinie stanowią załącznik nr 9 i 10 do niniejszego protokołu).
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 18 Radnych 18 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIII/286/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (18)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak.
NIEOBECNI(3)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej
z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych
lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego, została podjęta 18 głosami „za”.
Ad. 5 c) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny na realizację zadania pn.
„Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg
komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do
granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna” w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 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 Rady Powiatu Kaliskiego (opinia stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 18 Radnych 18 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIII/287/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
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Wyniki imienne:
Za (18)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak.
NIEOBECNI(3)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny na realizację zadania pn.
„Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg
komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do
granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna” w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych, została podjęta 18 głosami „za”.
Ad. 5 d) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania
z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie pozytywne
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem i Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji Rady
Powiatu Kaliskiego (opinie stanowią załącznik nr 16 i 17 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 18 Radnych, 18 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIII/288/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (18)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak.
NIEOBECNI(3)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania
z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi
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oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok,
została podjęta 18 głosami „za”.
Ad. 5 e) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Rady Powiatu Kaliskiego (opinia stanowi załącznik
nr 20 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 18 Radnych, 18 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIII/289/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (18)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak.
NIEOBECNI(3)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2021, została podjęta 18 głosami „za”.
Ad. 5 f) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2029
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 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 Rady Powiatu Kaliskiego (opinia stanowi załącznik nr 23
do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
nad podjęciem przedmiotowej uchwały.
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Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 18 Radnych, 18 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIII/290/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Wyniki imienne:
Za (18)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak.
NIEOBECNI(3)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 -2029,
została podjęta 18 głosami „za”.
Ad. 5 g) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2020 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr
25 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 26 kwietnia 2021 r. drogą elektroniczną. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał
opinię pozytywną Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Kaliskiego (opinia
stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 18 Radnych, 17 głosami "za" i jednym głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXXIII/291/2021 (uchwała stanowi załącznik nr
27 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (17)
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.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Kaleta,
NIEOBECNI(3)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2020 r., została podjęta 17 głosami „za”,
przy jednym głosie „wstrzymującym się”.
Ad. 5 h) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2020 (projekt
uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 26 kwietnia 2021 r. drogą elektroniczną. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał
opinię pozytywną Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Kaliskiego (opinia
stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 18 Radnych, 18 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIII/292/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (18)
Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak.
NIEOBECNI(3)
Małgorzata Banaś, Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2020, została
podjęta 18 głosami „za”.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Krzysztofowi Dziedzicowi.
Radny Krzysztof Dziedzic powiedział cyt.: „Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie
Starosto, Panie Przewodniczący, ja w uzupełnieniu do interpelacji z lutego, na którą
dostałem odpowiedź, za co bardzo dziękuję. Ona jest bardzo szeroka, informuje, wyjaśnia
wystarczająco kwestie rewitalizacji kolejki wąskotorowej, za co jeszcze raz serdecznie
dziękuję. W uzupełnieniu chciałbym złożyć drugą interpelację do Zarządu Powiatu
Kaliskiego, jednocześnie do Rady Powiatu, jeśli Pan Starosta tak uzna. W ramach
interpelacji wnoszę do Zarządu Powiatu Kaliskiego rozpoczęcie prac rewitalizacji terenów
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kolejki wąskotorowej, będącej własnością Powiatu Kaliskiego przebiegającej przez Gminę
Opatówek, Żelazków, Stawiszyn, oraz Mycielin. Wnoszę o przygotowanie stosownej
dokumentacji formalno-prawnej, między innymi koncepcyjnej, projektowej, kosztorysowej.
Przygotowana wcześniej dokumentacja zwiększy szansę pozyskania finansowania na
realizację rewitalizacji w chwili uruchomienia naborów na dofinansowanie działań Powiatu
Kaliskiego. Uzasadnienie - teren posiada znaczny potencjał turystyczny. Proponuje
w ramach rewitalizacji wykonać i rozważyć remont istniejących torów, tak, aby w części
mogła kursować kolejka, a być może w części nie tylko jako turystyczna kolejka, ale być
może jeszcze w inny sposób, na przykład drezyna. Budowę ścieżki rowerowej, trasą
nieczynnych lub też czynnych torów, „kolej na rower”, wraz z elementami małej
architektury, miejscami ekspozycji taboru, toaletą, stołem biwakowym, stojakami na rower.
Wyznaczenie trasy szlaku turystycznego z tablicami informacyjnymi, typu przyrodnicze,
historyczne, zachęcającymi do zobaczenia, zwiedzenia, na przykład Muzeum Historii
Przemysłu w Opatówku, Sanktuarium w Dębe i innych atrakcyjnych miejsc w bliskiej
odległości od trasy rewitalizacji torów. Rewitalizacja czynnych torów – „Powiat Kaliski
kolejce bliski”, oraz „wędrówka po zdrowie”, może być dobrą praktyką zrealizowaną na
przykład w ramach środków własnych i zewnętrznych w ramach nowych perspektyw Unii
Europejskiej lub rządowych. Możliwość spaceru, jazdy na rowerze, przejazd kolejką
wąskotorową, przygotowaną tak trasą łączącą gminy Opatówek, Żelazków, Stawiszyn,
Mycielin trasą łączącą położone na tych terenach warte do zobaczenia miejsca, zabytki,
instytucje kultury, kościoły, pomniki przyrody, obiekty o ciekawej architekturze i walorach
turystycznych, w mojej ocenie to warty w realizacji kierunek rewitalizacji, możliwy do
zrealizowania kierunek rozwoju promocji oferty turystycznej Gmin i Powiatu Kaliskiego.
Z poważaniem Krzysztof Dziedzic. Ja rozumiem, że to jest temat bardzo trudny, wieloletni.
Ja dziękuję za odpowiedź i dotychczasowe liczne prace na tym terenie, które są zauważalne.
Proszę przyjąć to jako kolejny głos poparcia do działań Zarządu w tym kierunku. Być może
coś z tych pomysłów zechcą Państwo wykorzystać w swojej pracy. Dziękuję bardzo.”
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Henrykowi Kurkowi.
Radny Henryk Kurek w imieniu Sołtysa wsi Michałowa Drugiego podziękował za
szybką reakcję Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu w sprawie
rowu w m. Michałów Drugi. Następnie Radny zwrócił uwagę na brak pobocza przy drogach
w m. Sierzchów i Szulec. Dalej Radny Henryk Kurek podziękował za dokonania Powiatu
Kaliskiego i śp. Justyny Urbaniak w sprawie kolejki wąskotorowej.
Następnie Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz odczytał wniosek Radnej Alicji
Skrzybalskiej przekazany w aplikacji Messenger cyt.: „ Mam wniosek w kwestii uchwał
dotyczących inwestycji drogowych, czy można do projektu uchwały dołączyć mapkę drogi,
która jest budowana?”. Przewodniczący Rady poparł wniosek Radnej Alicji Skrzybalskiej.
W dalszej części swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady powiedział cyt.: „Pozwolę
sobie też złożyć interpretację dzisiaj na sesji ustną do Zarządu, oczywiście złożę taką
interpelację pisemną. Zgłosili się do mnie mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie, chodzi
o drogę powiatową o odcinek drogi od szpitala, czy skrzyżowania nawet w Borku, czyli
dwóch dróg powiatowych w kierunku Chełmc, obok również Zespołu Szpitalnego w Wolicy.
Tam jakiś czas temu zrealizowaliśmy poszerzenia asfaltowe, które oddzielone jest pasem
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białym, oczywiście z sygnalizacją świetlną. Jak twierdzą mieszkańcy te oznaczenia poziome
tego pasa i tej drogi już nieco się zniszczyły, jest prośba o to, aby służby Powiatu
Kaliskiego, pan Dyrektor Wydziału Dróg przejrzał ten odcinek drogi i sprawdził czy
rzeczywiście wymagana jest tam pilna potrzeby, a jeżeli tak to podjęcie naprawy, tak aby
bezpieczeństwo poruszających się tym pasem drogowym było jak największe. Mówimy
o bezpieczeństwie kierujących pojazdami, jak i pieszych czy rowerzystów”.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski w odniesieniu do zgłoszonych interpelacji i wypowiedzi Radnych
Powiatu Kaliskiego poinformował, iż odpowiedzi zostaną przekazane Radnym w formie
pisemnej. Następnie Starosta Kaliski omówił realizację bieżących inwestycji drogowych
w Powiecie Kaliskim.
Przewodniczący Rady uzupełnił wypowiedź Starosty o informację, iż dobiegł końca
remont sali nr 1 i parkingu w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Dalej Przewodniczący
Rady omówił również bieżącą realizację remontu w Muzeum Historii Przemysłu
w Opatówku.
Ad. 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz powiedział cyt.: Skoro mówiliśmy Panie
Starosto o inwestycjach, o kulturze to jeszcze dużym wydatkiem dla Powiatu jest oświata,
i tutaj Powiat bardzo dużo pozyskał środków w ostatnich latach. Szczególnie na realizację
inwestycji w szkole w Opatówku, ale również i jeszcze wcześniej w Liskowie. Myślę, że
zmiany które zachodzą w szkolnictwie, ale też obserwujemy, że cały czas również w naszym
Powiecie i w naszych szkołach są pewne trudności, jeżeli chodzi o wielkość, ilość dzieci,
które uczęszczają, to wymaga jakiejś szczególnej informacji, to wymaga jakiejś szczególnej
analizy, i sądzę, że warto byłoby, aby Zarząd przygotował taką informację - co zostało
zrobione, bo tych pieniędzy naprawdę bardzo dużo zostało wydanych i jakiego rodzaju
efektów też możemy w przyszłości oczekiwać. Tak naprawdę co z tym naszym szkolnictwem
powiatowym się będzie działo, musielibyśmy się zastanowić. Obradujemy w trybach
zdalnych, więc trudno nam jest dyskutować tak online, głowa w głowę, więc myślę że
przedstawienie na Sesji Rady Powiatu Kaliskiego takiej pewnej informacji, może skrótowej
tutaj przez Pana Starostę, a pisemnej do wszystkich Radnych byłoby celowe, bo ten temat
myślę, że powinien nas też interesować, a środki na wydatki na oświatę są bardzo duże. Też
zmienia się kadra, zmienia się dyrekcja w tych szkołach, także też wszystkie informacje
myślę, że warto zebrać i przekazać Państwu Radnym, tak żebyśmy wiedzieli co możemy,
czego możemy oczekiwać w przyszłości od oświaty Powiatu Kaliskiego.”
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu.
Starosta Kaliski powiedział cyt. „Szanowni Państwo chciałbym wykorzystać te
parę sekund na to żeby zabrać głos w tych sprawach, które już tutaj padły. Czytając
chociażby w ostatnich godzinach wiadomości, są takie bardzo gorące informacje z rządu,
jeżeli chodzi o znoszeniu restrykcji. Więc myślę, że gdzieś za miesiąc będziemy mieli więcej
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tych poluzowań i w czerwcu jest moja propozycja, abyśmy oczywiście o ile to będzie
możliwe i zgodnie z prawem, żebyśmy jednak odbyli posiedzenie stacjonarne, żeby
rzeczywiście sobie podyskutować. Zrobimy to w takim miejscu, żeby było ono bezpieczne,
ale też żebyśmy wtedy sobie czas zarezerwowali dłuższy, żeby tej dyskusji było więcej
i o wszystkich tematach, zresztą tutaj taką agendę sobie z Panem Przewodniczącym
uzgodnimy z poszczególnymi też Komisjami, co jest najbardziej pilne, żeby Zarząd taką
informację przygotował, jakiś materiał do dyskusji. Rzeczywiście musimy o tym wszystkim
dyskutować. Problem szkół, nie jest problemem nowym. Demografia wygląda jak wygląda,
my jesteśmy w jeszcze o wiele bardziej trudniejszej sytuacji niż, jak to mówię tak zwane
normalne powiaty, czyli pełne powiaty z podziałem na ziemski i grodzki. Ponieważ te
powiaty w zasadzie same sobie kształtują politykę edukacyjną, ponieważ są jedynym
właścicielem szkół ponadpodstawowych. Natomiast u nas nasze szkoły zawsze były szkołami
drugiego wyboru w zdecydowanej większości. Więc przychodzili uczniowie, którzy nie
dostawali się do szkół kaliskich z braku miejsc. Natomiast w tej chwili praktycznie rzecz
biorąc, szkoły kaliskie przyjmują wszystkich, którzy się tam zgłaszają, więc nas ta
demografia ukarała co najmniej podwójnie, więc tutaj jest to duży problem. To jest jedna
sprawa. Druga sprawa jest taka, że oczywiście w pandemii to się trochę zatrzymało, bo
wszyscy uczniowie siedzą w domach przy komputerze, ale w ostatnich latach przed
pandemią chodzenie na lekcje a zajęcia lekcyjne to był tylko jeden z elementów chodzenia
do szkoły, to życie towarzyskie czasami powiedzmy po zajęciach szkolnych dla uczniów przy
wyborze szkoły było ważniejsze, niż miejsce do którego do tej szkoły chodzą, dlatego na tym
cierpią wszystkie szkoły czasami z bardzo długą, piękną historią, bogatą właśnie na
terenach wiejskich, gdzie właśnie życie uczniów koncentruje się jednak w miastach. My też
mamy taką sytuację i to też z tego powodu cierpię.” Następnie Starosta powiedział, że
Powiat Kaliski zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego ma obowiązek
zorganizować dwa punkty szczepień przeciwko covid-19. Starosta poinformował, że
Powiat utworzył dwa punkty szczepień – jeden przy szpitalu w Wolicy, a drugi przy szpitalu
w Sokołówce. Następnie Starosta powiedział cyt.: „Natomiast zupełnie nie jest pewne czy
ruszą te punkty, i z jaką ilością tych szczepień, bo dzisiaj jeszcze praktycznie nic nie wiemy.
Chociaż tak naprawdę zostały nam 3 dni robocze do tego poniedziałku. Nie ruszą w takim
wydaniu jak miały ruszyć, bo już wiem, że nie dostaniemy tyle szczepionek. (...)Więc
pracujemy nad tym, aby pozyskać te szczepionki, ale myślę, że to jest nie od nas zależne, czy
nawet od Wojewody, bo to jest zależne od globalnej dostawy szczepionek do naszego kraju,
i tego nie wiem. Z pewnością będziemy w miarę możliwości informować, korzystać również
ze wszystkich dostępnych mediów, również w formie elektronicznej, żeby rozpropagować te
szczepienia i tutaj też wielka prośba do Państwa, aby też to co możecie propagować te
szczepienia, to, że w ogóle one są, ale i zachęcać. Ponieważ właściwie to mamy bardzo
niepokojący wskaźnik ludzi którzy się chcą zaszczepić i powiem, że się trochę obawiam, że
nawet gdybyśmy te szczepionki mieli, czy będziemy w stanie znaleźć tych chętnych do
szczepień. (…) Bardzo dziękuję szpitalom, które się zgodziły z nami współpracować.
Dziękuję Gminom za współpracę, bo w każdej Gminie będzie gminny koordynator, który
będzie pomagał też docierać do tych ludzi, my będziemy musieli zrobić wszystko, żeby
rzeczywiście ci którzy się zapiszą przyszli na te szczepienia.(…)”.
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Następnie Przewodniczący Rady przypomniał, aby Radni Powiatu złożyli
oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Dalej Przewodniczący Radny nadmienił,
iż Sesja absolutoryjna odbędzie się w trybie stacjonarnym.
Ad. 8. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXIII Sesję
Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 28 kwietnia 2021 roku.
Obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego zakończyły się o godz.10.51.
Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
/-/
Jan Adam Kłysz

Protokół sporządziła:
Dorota Kubiak
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