Protokół Nr XXXIV/2021
obrad Sesji Rady Powiatu Kaliskiego,
przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania
która odbyła się w dniu 28 maja 2021 roku.
Obrady Sesji Rady Powiatu Kaliskiego rozpoczęły się o godz. 12.00 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 XXXIV Sesję Rady
Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania.
Zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczyło 20 Radnych, co stanowiło
quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady powitał zaproszone osoby uczestniczące w obradach (lista
obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz powiedział cyt.: Szanowni Państwo,
dzisiejsza Sesja Rady Powiatu Kaliskiego zwołana została przeze mnie w czasie, w którym
obchodzimy Święto Samorządu. Dzień 27 maja, który minął właśnie zaledwie kilkanaście
godzin temu został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 roku polskim
świętem, dniem samorządu terytorialnego. W ten sposób Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
upamiętnił pierwsze w czasach współczesnych wybory do samorządu terytorialnego
w Polsce. Były to wybory do rad gmin, zostały zarządzone na dzień 27 maja 1990 roku przez
prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. Przypomnijmy, że samorząd terytorialny
w Polsce po II wojnie światowej został zmieniony, zniesiony w 1950 roku i na cztery kolejne
dekady zastąpiony przez rady narodowe. Procedura przywrócenia zasad samorządności
w naszych małych ojczyznach rozpoczęła się z początkiem 1990 roku. Sejm rozpoczął
wówczas pracę legislacyjne nad reformą samorządową w styczniu, a już 8 marca 1990 roku
przyjęto pakiet ustaw wprowadzających reformę, w tym przede wszystkim ustawę o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ordynację
wyborczą do Rad Gmin. Blisko 27 milionów obywateli Polski wybierało skład ponad 2000
Rad Gmin. Przemiany te i najlepsze z możliwych doświadczenia płynące z procesu
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przywrócenia samorządu dokonywanego przez samorządowców gminnych, pozwoliły na
podjęcie kolejnych zmian i wprowadzenie w 1998 roku samorządu szczebla powiatowego i
wojewódzkiego. Wczoraj minęło właśnie dokładnie 31 lat od wydarzeń, które przeniosły
nas do nowej jakże dobrze przyjętej przez Polaków rzeczywistości. Bez wątpienia reforma
samorządowa roku 1990 może być zaliczona do najbardziej udanych reform państwa
polskiego o przemianach ustrojowych przełomu lat 80 i 90. To właśnie samorząd szczebla
gminnego, a następnie powiatowego i wojewódzkiego jest i powinien być najbliżej każdego z
nas mieszkańców miast i gmin. To my mieszkańcy naszych gmin powiatów i województw
najlepiej sami stanowimy poprzez naszych przedstawicieli o przyszłości naszej i naszych
dzieci. Tej wartości nie można zaprzepaścić, tych dokonań nie można zniweczyć, nie może
być zgody na ograniczenie roli samorządu poprzez zmniejszenie jego kompetencji, czy też
poprzez zmniejszenie środków finansowych koniecznych na wykonywanie zadań, które
samorządy wszystkich szczebli realizują. Samorządność to jedna z zasadniczych zasad
demokratycznego państwa prawa i tylko tak należy ją rozumieć. Panie Marszałku, Panowie
Starostowie, Członkowie Zarządu, Panie i Panowie Radni, pracownicy Starostwa
Powiatowego w Kaliszu, wszyscy drodzy samorządowcy z tego miejsca chciałbym złożyć
wszystkim Państwu wyrazy szacunku i podziękowania za pracę, którą wykonujecie dla
dobra naszych mieszkańców. Życzę Wam wiele satysfakcji z wykonywania powierzonych
obowiązków, wiele sił do podejmowania kolejnych wyzwań i wszystkiego co będzie
prowadzić do Państwa satysfakcji z wykonywanej pracy. Stały rozwój naszych gmin
powiatów i województw oraz zadowolenie naszych mieszkańców jest dla nas wszystkich
wielką nagrodą i codzienną satysfakcją. Wszystkiego dobrego życzę dla wszystkich
Państwa”.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu obecnemu na sali
Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego Krzysztofowi Grabowskiemu.
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski powiedział
cyt.: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję
za zaproszenie, zwłaszcza w tym szczególnym okresie, to jest święto lokalnej demokracji,
Święto Samorządu Terytorialnego i tak jak wspomniał Pan Przewodniczący po roku 1990,
kiedy urodził się wolny samorząd w trudnych okolicznościach i w trudnych czasach
wówczas możemy powiedzieć, że samorząd, czy reforma samorządowa to ta, którą
zaliczamy do najbardziej udanych, do tych reform, które się sprawdziły i które przede
wszystkim spowodowały, że o tym gdzie żyjemy, jak żyjemy przede wszystkim decydują
mieszkańcy lokalnych społeczności, mieszkańcy gmin, mieszkańcy powiatów, mieszkańcy
województw (…) Przez te lata, kiedy jest Powiat Kaliski, udało się wypracować taki model
współpracy, który powoduje, że podejmujecie Państwo decyzje z myślą o rozwoju powiatu,
ale z myślą by każdemu mieszkańcowi, w każdej części powiatu żyło się coraz lepiej. To jest
widoczne i zauważalne, z tego bardzo się cieszę (…) Więc jako samorządowiec
z wieloletnim stażem chciałbym złożyć również Państwu życzenia, żebyście to co robicie
jako samorządowcy robili z wielką pasją, żebyście mieli olbrzymią satysfakcję z tego co uda
się zrealizować, ale żebyście przede wszystkim byli szczęśliwi i zadowoleni, że to co robicie,
robicie z myślą o innych, że robicie to dla dobra innych, dla dobra tych dzięki którym tutaj
również jesteście, bo oni wam zawierzyli, zaufali i zdecydowali że tworzycie Radę Powiatu
Kaliskiego, Zarząd Powiatu Kaliskiego, właśnie po to żeby pracować dla nich. Także
bardzo serdecznie Panie Przewodniczący składam gratulacje dla wszystkich Radnych na
Pana ręce, również dla całego Zarządu na ręce Pana Starosty. Bardzo się cieszę, że możemy
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współpracować również jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego z Powiatem
Kaliskim i myślę, że dość aktywnie. (…)Natomiast chcę powiedzieć, że ten okres ostatniego
roku no nawet może więcej, był cały czas okresem, kiedy dbaliśmy o rozwój Powiatu
Kaliskiego, mówię tutaj o współpracy Samorządu Województwa z Powiatem Kaliskim. Tych
zadań inwestycyjnych, które realizujemy jest bardzo dużo, chociażby modernizacja przy
drodze wojewódzkiej 470, która ma bardzo duże parametry natężenia ruchu. W tym
tygodniu byliśmy wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem
Wojciechem Jankowiakiem wspólnie z Panem Starostą Kaliskim Krzysztofem Nosalem na
takim symbolicznym otwarciu ścieżki pieszo-rowerowej z Morawina do Szadku, ale to jest
jeden z elementów, który realizujemy dla poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, bo
trwa już praca przy budowie chodnika od Szadku do Plewni. Trwa modernizacja drogi
wojewódzkiej na pograniczu Powiatu Kaliskiego z Powiatem Tureckim. Pan Marszałek
Jankowiak w poniedziałek zapowiedział modernizację drogi od Plewni do Cekowa, ale
oprócz tej drogi również w tym roku zostanie dokończone odwodnienie w Liskowie, to już
będzie zakończenie realizacji w miejscowości Lisków. Trwają przygotowania do kolejnych
projektów, również w tym roku powstanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu
w Jankowie Pierwszym w Gminie Blizanów, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, ale również
rozmawialiśmy na ten temat wspólnie z Panem Marszałkiem i z przedstawicielami Gminy
Chocz, Gizałki i Gminy Blizanów o przygotowaniach do modernizacji całej drogi
wojewódzkiej 442 od Gizałek do Kalisza. Również proszę Państwa będzie odbywała się
modernizacja drogi wojewódzkiej 449 w Gminie Brzeziny od miejscowości Sobiesęki
w kierunku Brzezin na odcinku około 1400m, więc tych zadań cały czas realizujemy myślę
sporo, chociaż pewnie chciałoby się więcej, ale proszę mi wierzyć, że staramy się, żeby było
ich jak najwięcej dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kaliskiego. Ale to nie
jedyne, jeszcze chciałbym wspomnieć skrzyżowanie w Skarszewie, które wspólnie
przebudowaliśmy z Powiatem Kaliski i z Gminą Żelazków, bo to trzy samorządy się na to
złożyły.(…) Niedawno przejeżdżałem drogą z Dębska w stronę Emilianowa, piękna droga
powiatowa, która została zrealizowana przy wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, też bardzo się cieszę, że te środki na ten cel zostały przeznaczone i, że udało się
tą drogę zrealizować i pewnie można by było wymieniać jeszcze wiele, ale chciałbym jeszcze
zwrócić uwagę na kilka aspektów oprócz tych dróg wojewódzkich, i oprócz również
wsparcia, które otrzymują Gminy z terenu Powiatu Kaliskiego, bo często korzystam
z uprzejmości Pana Starosty i w tej sali podpisujemy umowy z Gminami Powiatu Kaliskiego
na różne działania. Nie tak dawno zupełnie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych również
do Powiatu Kaliskiego wpłynęło sporo pieniędzy na ten cel, wcześniej również inne zadania
jak choćby wsparcie na gospodarkę wodno-ściekową dla Gminy Opatówek, czy Gminy
Godziesze Wielkie. Myślę że w lipcu będą kolejne umowy na inne działania, bo jesteśmy
w trakcie rozstrzygania różnych konkursów, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeden
aspekt. Otóż również podczas tego spotkania wizyty Pana Marszałka Jankowiaka byliśmy
wspólnie z Panem Starostą, z Panem Przechodzącym Rady Powiatu Kaliskiego na spotkaniu
w Zbiersku i byliśmy na terenie kolei wąskotorowej, dlatego, że na wniosek Powiatu
Kaliskiego, Samorząd Województwa, Sejmik Województwa Wielkopolskiego w poniedziałek
ma przegłosować zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego i tam są zapisane
również środki w wysokości 40.000zł jako pomoc dla Powiatu Kaliskiego, tak to się nazywa
z przeznaczeniem na kolej wąskotorową. Ja się bardzo cieszę, bo o kolei wąskotorowej
mówiono już od dawna, z resztą znamy ją, mamy różne doświadczenia z przeszłości. Cieszę
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się, że udało się zainicjować ten temat jeszcze za życia śp. Pani Burmistrz Justyny Urbaniak.
Wtedy rozpoczęły się takie rozmowy intensywniejsze na ten temat, teraz one są
kontynuowane i cieszę się również, że Powiat Kaliski na ten cel przeznacza pieniądze stąd
też taka inicjatywa, żebyśmy wsparli również tą kwotą Powiat Kaliski. Myślę, że te
pieniądze Panie Starosto z pewnością się przydadzą i będą dobrze wykorzystane, a to będzie
też taki zalążek, żeby kontynuować tą pracę, to jest bardzo ważne. Coraz więcej wokół kolei
wąskotorowej skupia się ludzi, którzy widzą jak ważny jest to element i który możemy
wykorzystać, nie tylko jako dziedzictwo kulturowe, chociaż to jest bardzo ważne, ale również
widząc perspektywę w tym krótkim czasie i w tym okresie, kiedy mamy takie natężenie ruchu
na drogach publicznych widzimy, że jest olbrzymia szansa. Także chciałbym bardzo
serdecznie podziękować za to, że Państwo to też zauważacie i cieszę się, że możemy to
wspierać. Także Panie Starosto bardzo serdecznie dziękuję, drugiemu Panu Staroście, Panu
Przewodniczącemu Rady Powiatu, ale i w sposób szczególny podziękować Panu Radnemu
Henrykowi Kurkowi, bo też słyszę cały czas jak Pan Radny zabiega o kolei wąskotorową,
jest takim orędownikiem, żeby ona funkcjonowała. Ja się z tego powodu cieszę, więc myślę,
że warto. Dziękuję również wszystkim Radnym Rady Powiatu Kaliskiego za to wsparcie.
(…) W poniedziałek również w ramach zmian w budżecie może to mniejsze kwoty, ale też
ważne dla samorządów gminnych, Gmina Mycielin otrzyma wsparcie w wysokości 40.000
zł na rzecz prowadzenia działań związanych z pracami archeologicznymi (…) a Gmina
Ceków Kolonia ponad 20.000zł wsparcia na budowę pomnika Mieczysława Jałowieckiego
w Kamieniu. Będą również rozstrzygane dotacje na zabytki, znajdują się tam kościoły
z terenu Powiatu Kaliskiego, więc jak Państwo widzicie tych zadań jest bardzo dużo, które
wspólnie realizujemy. Chce też Państwa zapewnić, bo ostatnio pojawiły się takie informacje
to też dotyczy Powiatu Kaliskiego, bo mówię o szpitalu w Wolicy, w końcu leży na terenie
Powiatu Kaliskiego, chcemy przeznaczyć 6.000.000 zł na rozbudowę tego szpitala, na
utworzenie nowego pawilonu związanego z leczeniem chorób pocovidowych.(…) Jeszcze raz
bardzo serdecznie Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Państwo Szanowni Państwo
Radni. Dziękuję za uwagę”.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi
Nosalowi.
Starosta Kaliski w odniesieniu do wypowiedzi przedmówców powiedział cyt.:
„Panie Marszałku, Szanowni Państwo, rzeczywiście jesteśmy dzień po historycznej rocznicy
i cokolwiek by nie powiedzieć to myślę, że zawsze mało, i to nie tylko jest ocena
samorządowców i tych z wielkim stażem tak jak tutaj mówił Pan Marszałek, ale i tych którzy
niedawno jako młodzi ludzie do tego grona dołączają, ale myślę, że trudno sobie wyobrazić
w ogóle cały ten nasz okres transformacji po 90 roku, żeby on miał taki sukces, gdyby nie
właśnie Ustawa z 8 maja 1990 roku Ustawa o samorządzie gminnym no i wybory właśnie z
27 maja, która zarządziła te wybory. Więc Szanowni Państwo myślę, że nie byłoby takiego
sukcesu również w negocjacjach z Unią Europejską, z całym przygotowaniem polskiego
społeczeństwa do wejścia do Unii Europejskiej. Także naprawdę musimy o tym mówić,
musimy to wspominać, wspominać twórców tej reformy słynnych profesorów, którzy
doprowadzili do tego właśnie, że w sposób naukowy stworzyli tę podstawę prawną,
najpierw dla samorządu gminnego a za 8 lat dla dwóch pozostałych szczebli, czyli
samorządu powiatowego i samorządu województwa i to jest wielka spuścizna i wielka
nasza rola samorządowców i tych już emerytowanych i tych którzy dzisiaj pracują, czyli
tych tysięcy Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Starostów, i Marszałków, aby rzeczywiście tej
4

wielkiej zdobyczy bronić i myślę że pomimo wielu niepokojów, które gdzieś tam nami
targają, kiedy przepisy nie zawsze zmieniają się na dobre, to na pewno samorządowcy
wykazują się wielką determinacją w tej pracy i za to trzeba zawsze dziękować, bo przecież te
małe ojczyzny tworzą tę naszą wielką Rzeczpospolitą i każdy z nas jest za to odpowiedzialny.
Ja już może niektórym to się nudzi, ale ja się cieszę, że ostatnio właśnie o tym mówił Pan
Marszałek Grabowski na spotkaniu w tej wizycie gospodarskiej w tym tygodniu
z Marszałkiem Jankowiakiem o tej współpracy właśnie tych trzech form samorządu, czyli
Gminy, Powiatu i Województwa, bo ta współpraca skutkuje tym, że właśnie pomagają sobie
wzajemnie również finansowo, ale czasami organizacyjnie możemy stworzyć więcej a na
pewno jest jeszcze lepsza weryfikacja wszystkich pomysłów jeżeli te wszystkie trzy szczeble
samorządu, te trzy formy z sobą współpracują. Także bardzo dziękujemy, bo tak się składa,
że tym najbogatszym samorządem jest samorząd najwyższego szczebla czyli Samorząd
Województwa, w który ma dodatkowo do dyspozycji sporą część środków unijnych i za to
dziękujemy, za te właśnie przychylność dziękujemy za czytelne zasady w rozdzielaniu tych
pieniędzy (…) Dziękujemy wszystkim Radnym, tych wszystkich szczebli, ale też bardzo
dziękujemy naszym pracownikom bo to przecież właśnie ich fachowość i ich oddanie to
sukces do tego ,że są realizowane bardzo dobre pomysły. Myślę że pracownicy samorządowi
o wiele bardziej integrują się społeczeństwem, o wiele bardziej czują no potrzebę służenia
właśnie temu społeczeństwu bo każdy z nas przecież mieszka w tej małej ojczyźnie w której
pracuje. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę, aby wszyscy, którzy dzisiaj pracują mieli
wielką satysfakcję z tej pracy. (…)Jeszcze raz dużo radości wszystkim samorządowcom.”
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 21 Radnych.
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 niżej wymienionych
projektów uchwał, tj.:
-

do ppkt. d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 – uchwała
otrzymuje nowe brzmienie,
do ppkt. e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 -2029 – uchwała otrzymuje nowe
brzmienie,
jako ppkt. f) w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację
zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
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-

-

-

-

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu
Miasta w Kaliszu przy ul.Kościuszki 1a",
jako ppkt. g) w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację
zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu",
jako ppkt. h) w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Mycielin na realizację
zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kościelcu",
jako ppkt. i) w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Ceków - Kolonia na
realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Kamieniu",
jako ppkt. j) w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia
zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
jako ppkt. k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Blizanów na
realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej 674160 P Piotrów - PruszkówZagorzyn"

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 niżej wymienione podpunkty:
- do ppkt. d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021– uchwała
otrzymuje nowe brzmienie,
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem nowego
brzmienia uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem nowego brzmienia uchwały do porządku obrad głosowało 21 Radnych,
21 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (21)
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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
,
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Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021 w nowym brzmieniu, został wprowadzony do porządku obrad
21 głosami „za”,
- do ppkt. e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2029– uchwała otrzymuje nowe brzmienie,
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem nowego
brzmienia uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem nowego brzmienia uchwały do porządku obrad głosowało 21 Radnych,
21 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (21)
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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
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 21 głosami
„za”.
- jako ppkt. f) w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację
zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu
przy ul.Kościuszki 1a",
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
21 Radnych 21 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (21)
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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację zadania pn."Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
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- Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy
ul.Kościuszki 1a", został wprowadzony do porządku obrad 21 głosami „za”.
- jako ppkt. g) w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację
zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu”.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
21 Radnych 21 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (21)
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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację zadania pn."Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2
w Kaliszu”, został wprowadzony do porządku obrad 21 głosami „za”.
- jako ppkt. h) w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Mycielin na realizację
zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Kościelcu”.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
21 Radnych 21 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (21)
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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej Gminie Mycielin na realizację zadania pn."Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu”, został
wprowadzony do porządku obrad 21 głosami „za”.
- jako ppkt. i) w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Ceków - Kolonia na
realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Kamieniu”.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
21 Radnych 21 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (21)
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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji
celowej
Gminie
Ceków
Kolonia
na
realizację
zadania
pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Kamieniu”, został wprowadzony do porządku obrad 21 głosami „za”.
- jako ppkt. j) w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia
zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
21 Radnych 20 głosami "za" przy 1 „braku głosu”.
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Henry Kurek, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Bogusław Szczepaniak,
Błażej Wojtyła.
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BRAK GŁOSU (1)
Sławomir Czapski
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie powierzenia
Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych, został wprowadzony do porządku obrad 20 głosami „za” przy 1 „braku
głosu”.
- jako ppkt. k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Blizanów na
realizację zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej 674160 P Piotrów – Pruszków
– Zagorzyn”.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem przedmiotowego
projektu uchwały do porządku obrad.
Za wprowadzeniem przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad głosowało
21 Radnych 20 głosami "za" przy 1 „braku głosu”.
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Henry Kurek, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Bogusław Szczepaniak,
Błażej Wojtyła.
BRAK GŁOSU (1)
Sławomir Czapski
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Blizanów na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi
gminnej 674160 P Piotrów – Pruszków – Zagorzyn”, został wprowadzony do porządku
obrad 2 głosami „za” przy 1 „braku głosu”.
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 21 Radnych 20 głosami
"za" przy 1 „braku głosu”.
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta, Dorota
Karpieko, Henry Kurek, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Bogusław Szczepaniak,
Błażej Wojtyła.
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BRAK GŁOSU (1)
Sławomir Czapski
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego został przyjęty 20 głosami "za" przy 1 „braku głosu”.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 kwietnia
2021 r.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2021 dotyczącego
realizacji zadań z zakresu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o
niepełnosprawności oraz osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności oraz osobom
z orzeczeniem równoważnym z Programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” edycja 2021,
b) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Kaliskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Kaliskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030,
c) w sprawie ustanowienia dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu
ich przyznawania,
d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029,
f) w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację zadania
pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta
w Kaliszu przy ul.Kościuszki 1a",
g) w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Kalisz na realizację zadania
pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 w Kaliszu",
h) w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Mycielin na realizację zadania
pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej
- Termomodernizacja budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kościelcu",
i) w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Ceków - Kolonia na realizację zadania
pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Kamieniu",
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j) w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego
z zakresu dróg powiatowych,
k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Blizanów na realizację zadania
pn."Przebudowa drogi gminnej 674160 P Piotrów - Pruszków-Zagorzyn".
6. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Kaliskiego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia
28 kwietnia 2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół obrad XXXIII 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 XXXIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego bez
odczytywania głosowało 21 Radnych 21 głosami "za".
Wyniki imienne:
Za (21)
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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz stwierdził, że protokół obrad XXXIII
Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku został przyjęty 21 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 21 Radnych
21 głosami "za" (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
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Wyniki imienne:
Za (21)
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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał
zostało przyjęte 21 głosami „za”.
Ad. 5 a) 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
wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobom
z orzeczeniem równoważnym z Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie pozytywne Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu i Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Rady Powiatu
Kaliskiego (opinie stanowią załącznik nr 6 i 7 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 21 Radnych 21 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIV/293/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu)
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof
Kubasik, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz
Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia planu rzeczowo
– finansowego na rok 2021 dotyczącego realizacji zadań z zakresu wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym
dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobom
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z orzeczeniem równoważnym z Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, została podjęta
21 głosami "za".
Ad. 5 b) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2021
– 2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2025
z perspektywą do roku 2030 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie pozytywną
Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Powiatu Kaliskiego (opinia stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Alicji Łuczak.
Radna Alicja Łuczak w odniesieniu do przedmiotowego projektu uchwały powiedziała
cyt.: „(…)Program jest bardzo ważny, zawiera taką diagnozę status quo, jest opisem
rzeczywistości, zawiera cele strategiczne, ogólne, szczegółowe. Dokonuje analizy
i ukierunkowuje działania na przyszłość. Brak jednak dla mnie takich konkretnych
sposobów realizacji tego programu i w odpowiedzi na pytanie jak, właśnie, w jaki sposób
osiągnąć wyżej wymienione cele, odpowiedź nasuwa się właściwie sama bo to są koszty.
Zatem mam takie spostrzeżenia, aby oczyścić wodę, na przykład, potrzeba skanalizować
gminy powiatu, a poziom tej kanalizacji wynosi obecnie 34% . Zatem należy inwestować
w nowoczesne oczyszczalnie i rury, na to są potrzebne środki. Po drugie, żeby zmniejszyć
emisje CO2 i osiągnąć cele, trzeba wymienić piece, tu też potrzebne są pieniądze, chociaż
pewne programy już funkcjonują, istnieją w niektórych gminach. Po trzecie, zwiększyć
gazyfikację wsi, obecnie jest ona na poziomie 14%, i należy tu też szukać finansowania
i jakby ten program skoordynować z władzami, ze spółkami, z gazyfikacją, wiem coś o tym
bo tu mieszkańcy próbowali w Żelazkowie osiągnąć jakiś consensus, ale nie zawsze się to
udaje. Więc tu trzeba podjąć jakieś działania. Po czwarte, odpady. Tutaj chcę się pochwalić
bo odnośnie działań recyklingowych jedynie gmina Żelazków i Lisków osiągnęła pewne
parametry 41-42%, i to należy pochwalić. Natomiast nie wszystkie gminy zdołały osiągnąć
tutaj te cele, i jeszcze jedna rzecz w tym momencie mi się nasuwa, nie tylko odpady, ale i nie
tylko edukacja i nie tylko takie działania podejmowane, ale myślę że problem tkwi gdzie
indziej. Że należałoby zmienić postawy i konsumenckie i producenckie, ponieważ
u producentów opakowań powinniśmy wymagać jakiś wysokich norm jakości, możliwości
recyklingu, w tymże opakowań. Aby zmniejszyć ich ilość przekazywanych do środowiska.
Reasumując, ja miałam taki wniosek, bo to jest oczywiście tylko taki telegraficzny skrót tego
dokumentu 30- stronicowego. Należałoby sprawę nagłośnić, myślę że otworzyć jakąś
możliwość dyskusji na forum Rady i szerzej, zorganizować panel dyskusyjny na ten temat i
tu ogromna prośba do właśnie Pana Przewodniczącego, który jest szefem naszego zakładu
znajdującego się na terenie Powiatu, który nam może przybliży jeszcze tematykę, może
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bardziej na chłopski rozum. A poprzez tę debatę, poprzez takie spotkania wypromował ideę
recyklingu, generalnie zminimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko
naturalne no do tego złego, zoptymalizowania tego typu działań. Myślę, że wobec ostatnich
spostrzeżeń i doniesień tych klimatycznych środowiskowych, właśnie to przyjmowanie tego
programu jest jak najbardziej wskazane i zasadne. Natomiast oprócz przyjmowania
programu musimy też patrzeć na realizację, na narzędzia jakimi dysponujemy, na środki
jakimi dysponujemy. W związku z czym moja prośba, czy sugestia, czy propozycja, czy
wniosek jak to nazwiemy, o zorganizowanie kolejnej debaty już może właśnie w takim trybie
nie online, która by uczuliła naszą społeczność lokalną, czy nasze społeczności lokalne na
ten bardzo ważny temat. Tyle bardzo chciałam przekazać, dziękuję”
Przewodniczący Rady w odniesieniu do wypowiedzi Radnej Alicji Łuczak
powiedział cyt.: „Proszę Państwa jest to ważny dokument, Pani Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej zaproponowała by na bazie tego dokumentu podjąć dyskusję na temat wszystkich
zachowań mieszkańców naszego Powiatu w różnych tematach. Odpady są tematem i
działaniem Gminy, ale to nie znaczy, że Powiat nie może się nim również zajmować poprzez
popularyzację, poprzez wszelkiego rodzaju wsparcia dla samorządów gminnych, dla
naszych mieszkańców. Program ograniczony jest do zadań Powiatu Kaliskiego, ale w
naszym otoczeniu będą się również wielkie dziać wielkie zadania Samorządu Województwa,
bądź też programu krajowego, tutaj takim obiektem o którym ja mówiłem, który jest obiekt
projektowany, zbiornik Wielowieś Klasztorna. To duże wyzwanie nie tylko dla tego regionu,
ale dla całego kraju i to też jakby powinno mieć swoje odzwierciedlenie w tym dokumencie.
Tu mam pewien niedosyt, jeżeli chodzi o kwestie jego omówienia, choć jak mówię
rozumiem, że jest to zadanie nie Powiatu Kaliskiego, stąd też autorzy tego dokumentu nie
skupili się na akurat tym zadaniu, należy przyjąć, aby móc działać na jego podstawie, aby
móc też próbować ściągać do Powiatu Kaliskiego stosowne środki, bowiem jeżeli taki
dokument będziemy mieli aktualny, będziemy mogli również, jeżeli będą takie potrzeby
aplikować o środki zewnętrzne na realizację tego programu. Mierniki to bardzo ważna rzecz
i one też powinny się znaleźć, ale ta kwestia związana z programem trudna jest do
oszacowania, jeżeli chodzi o czas i pieniądze, stąd też rozumiem, że tutaj w mniejszym
stopniu autorzy tego projektu skupili się na tym aspekcie samego programu.”
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski w odniesieniu do wypowiedzi przedmówców powiedział
cyt.: „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście ten program, który mamy dzisiaj
uchwalić, jest bardzo ważnym dokumentem (…). Przystępujemy za chwilę, jesteśmy na
etapie wyłonienia wykonawcy nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Kaliskiego
właśnie w tej perspektywie do 2030 roku. Chcemy to zrobić wspólnie z Gminami także
równolegle. Trwa postępowanie konkursowe na wyłonienie wykonawcy strategii
poszczególnych Gmin, a w tej chwili też przystąpiliśmy do opracowania Strategii
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i te dokumenty właśnie myślę, że w sposób kompleksowy
odpowiedzą na wyzwania tego programu i myślę że tutaj Pani Przewodnicząca bardzo
trafnie punktowała właśnie te elementy nad którymi powinniśmy pracować. Pan
Przewodniczący mówił tutaj o wskaźnikach, te wskaźniki pewne możemy dzisiaj określić.
Natomiast nasze środowisko poddawane jest coraz większej presji, zwłaszcza ze względu na
intensyfikację rolnictwa. Mamy taki inwestycyjny bum i mam nadzieję, że jego powiedzmy,
ptasia grypa, nie zatrzyma. Buduje się coraz więcej kurników i patrząc na takie strategiczne
cele Komisji Europejskiej, zwłaszcza pod wodzą nowej Przewodniczącej, bardzo
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nastawionej na zielony ład, na pewno znajdą się tam środki na odnawialne źródła energii i
takim elementem którym ja już zaproponowałem do strategii naszej aglomeracji, to jest
budowa biogazowni rolniczych, aby można było właśnie z jednej strony bardzo rozwijać to
intensywne rolnictwo ale aby to intensywne rolnictwo nie wpływały negatywnie na
środowisko a do tego potrzebne są właśnie te biogazownie, które będą produkowały biogaz,
czyli odnawialną energię ale też nie będą przy okazji czy będą likwidowały problemy
z zagospodarowaniem odchodów zwierzęcych. Myślę, że będziemy też rozmawiać wspólnie
z gminami, bo to też już wyszło w dyskusji. Napiszę do Zarządu Aglomeracji KaliskoOstrowskie, że być może taka biogazownia powinna dostać w firmie, którą kieruje tutaj
nasz Pan Przewodniczący, żeby też można było jeszcze w sposób bardziej efektywny
wykorzystać to bio, które wędruje właśnie do Orlego Stawu, a które dzisiaj myślę, że też
stwarza pewien problem.”
Przewodniczący Rady w odniesieniu do wypowiedzi Starosty Kaliskiego
powiedział cyt,: „Dziękuję Panu Staroście, ja oczywiście jestem do dyspozycji i jak
najbardziej chętnie przekażę wszelkie informacje, które dotyczą kwestii odpadowej, takiej
szerokiej ekologii i też realizacji zadań, które Związek Komunalny Czyste Miasto Czysta
Gmina realizuje w swoich zadaniach, a przypomnę, że wszystkie Gminy Powiatu Kaliskiego
należą już do związku, cała jedenastka jest obsługiwana przez zakład. Panie Starosto, może
w takim razie umówilibyśmy się na jakieś spotkanie, jest z nami Członek Zarządu Pan
Mieczysław Łuczak, to szef naszej lokalnej i krajowej Izby Rolniczej, być może przy udziale
również Krajowej Izby Panie Mieczysławie moglibyśmy również to realizować. Wiem, że
Pan Radny, Pan Mieczysław Łuczak bardzo też wspomagał naszą szkołę w Opatówku przy
realizacji wielu inwestycji tych które też służą ekologii, bo tam też w tej szkole uczy się
ekologii, a szklarnia, która została wybudowana to między innymi jedno małe dzieło
również Pana wówczas Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, mojego
poprzednika. Także myślę, że wspólnie będziemy mogli takie wydarzenie, czy też spotkanie
przeprowadzić.”
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do
głosowania nad podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych 21 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIV/294/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof
Kubasik, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz
Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2025
z perspektywą do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do
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roku 2030 , została podjęta 21 głosami „za”.
Ad. 5 c) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
ustanowienia dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu
ich przyznawania (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 Edukacji, Kultury i Sportu 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 21 Radnych 21 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIV/295/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
ustanowienia dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu
ich przyznawania, została podjęta 21 głosami „za”.
Ad. 5 d) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2021 (uchwała w pierwszym brzmieniu stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych, uchwałę w nowym brzmieniu przed Sesją (uchwała w nowym
brzmieniu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
.
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji Budżetu
i Gospodarki Mieniem Rady Powiatu Kaliskiego (opinia stanowi załącznik nr 17 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 21 Radnych, 21 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIV/296/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof
Kubasik, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz
Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021 rok w nowym brzmieniu została podjęta 21 głosami „za”.
Ad. 5e) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 -2029
(projekt uchwały w pierwszym brzmieniu stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych, uchwałę w nowym brzmieniu przed Sesją (projekt uchwały
w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną Komisji Budżetu
i Gospodarki Mieniem Rady Powiatu Kaliskiego (opinia stanowi załącznik nr 21 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 21 Radnych, 20 głosami "za" i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXXIV/297/2021 (uchwała stanowi załącznik nr
22 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, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Bogusław Szczepaniak,
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Błażej Wojtyła.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Alicja Łuczak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 -2029
w nowym brzmieniu , została podjęta 20głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Ad. 5 f) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji
celowej Miastu Kalisz na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków
użyteczności
publicznej
na
terenie
Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej
- Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy
ul.Kościuszki 1a" (projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 25 maja 2021 r. drogą elektroniczną. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię
pozytywną Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Rady Powiatu Kaliskiego (opinia
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady odczytał pytanie Radnej Alicji Łuczak zgłoszone w aplikacji
Messenger cyt.: „Czy dobrze rozumiem, że udzielamy dotacji dla miasta w wysokości ponad
milion złotych?”
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi.
Starosta Kaliski w odpowiedzi na pytanie Radnej Alicji Łuczak poinformował, iż Powiat
Kaliski jest liderem w przedmiotowym projekcie i jest tylko przekaźnikiem
przedmiotowych pieniędzy. Wspomniane pieniądze są dotacją, nie pochodzą z budżetu
Powiatu Kaliskiego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do
głosowania nad podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych, 21 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIV/298/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof
Kubasik, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz
Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej
Miastu Kalisz na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności
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publicznej
na
terenie
Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej
Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul.Kościuszki
1a", została podjęta 21 głosami „za”.
Ad. 5 g) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji
celowej Miastu Kalisz na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków
użyteczności
publicznej
na
terenie
Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej
- Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
w Kaliszu" (projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 25 maja 2021 r. drogą elektroniczną. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię
pozytywną Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Rady Powiatu Kaliskiego (opinia
stanowi załącznik nr 27 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 21 Radnych, 21 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIV/299/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (21)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł
Kaleta, Dorota Karpieko, Henry Kurek, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof
Kubasik, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Nosal, Janusz
Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej
Miastu Kalisz na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej
na
terenie
Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej
Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
w Kaliszu", została podjęta 21 głosami „za”.
Ad. 5 h) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji
celowej Gminie Mycielin na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków
użyteczności
publicznej
na
terenie
Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu"(projekt
uchwały stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 25 maja 2021 r. drogą elektroniczną. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię
pozytywną Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Rady Powiatu Kaliskiego (opinia
stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Salę obrad opuścił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Starosta Kaliski ze względu na pilne obowiązki
służbowe musiał opuścić obrady Sesji Rady Powiatu Kaliskiego i nie będzie brał udziału
w dalszych głosowaniach.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych, 20 głosami "za" przy 1 „braku
głosu” podjęła uchwałę Nr XXXIV/300/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 31 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, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Bogusław Szczepaniak,
Błażej Wojtyła.
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej
Gminie Mycielin na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków
użyteczności
publicznej
na
terenie
Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu", została
podjęta 20 głosami „za” przy 1 „braku głosu”.
Ad. 5 i) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji
celowej Gminie Ceków - Kolonia na realizację zadania pn."Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu" (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 25 maja 2021 r. drogą elektroniczną. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinię
pozytywną Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Rady Powiatu Kaliskiego (opinia
stanowi załącznik nr 33 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 21 Radnych, 20 głosami "za" przy 1 „braku
głosu” podjęła uchwałę Nr XXXIV/301/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 34 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, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Bogusław Szczepaniak,
Błażej Wojtyła.
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej
Gminie Ceków - Kolonia na realizację zadania pn."Termomodernizacja budynków
użyteczności
publicznej
na
terenie
Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu" została podjęta 20
głosami „za” przy 1 „braku głosu”.
Ad. 5 j) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie
i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 25 maja 2021 r. drogą elektroniczną. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie
pozytywne Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem i Komisji Infrastruktury i Porządku
Publicznego Rady Powiatu Kaliskiego (opinie stanowią załączniki nr 36 i nr 37 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 21 Radnych, 20 głosami "za" przy 1 „braku
głosu” podjęła uchwałę Nr XXXIV/302/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 38 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, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Bogusław Szczepaniak,
Błażej Wojtyła.
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie powierzenia Gminie i Miastu
Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych, została
podjęta 20 głosami „za” przy 1 „braku głosu”.
Ad. 5 k) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Blizanów na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej
674160 P Piotrów - Pruszków-Zagorzyn" (projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w dniu 25 maja 2021 r. drogą elektroniczną. Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał opinie
pozytywne Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem i Komisji Infrastruktury i Porządku
Publicznego Rady Powiatu Kaliskiego (opinie stanowią załączniki nr 40 i nr 41 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 21 Radnych, 20 głosami "za" przy 1 „braku
głosu” podjęła uchwałę Nr XXXIV/303/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 42 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, Janusz Nowak, Wincenty
Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja Skrzybalska, Artur Szymczak, Bogusław Szczepaniak,
Błażej Wojtyła.
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Nosal.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Blizanów na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej 674160 P
Piotrów - Pruszków-Zagorzyn", została podjęta 20 głosami „za” przy 1 „braku głosu”.
Ad.6. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad - Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Kaliskiego.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali przedmiotową ocenę w materiałach
sesyjnych; przedmiotowa ocena była przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury
i Porządku Publicznego Rady Powiatu Kaliskiego i została przez tą Komisję przyjęta.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i podziękował wszystkim służbom
sanitarnym, które zajmują się walką z epidemią Covid.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Alicji Łuczak.
Radna Alicja Łuczak powiedziała cyt.:„Odnosząc się do tego tematu stanu
sanitarnego i epidemiologicznego w Powiecie Kaliskim o czym już Pan Przewodniczący
wspomniał, wiemy jaka była sytuacja, chciałabym jeszcze nawiązać do drugiego stanu
zagrożenia mianowicie do ptasiej grypy, która rozpanoszyła się w Powiecie Kaliskim
i w związku z tym bardzo proszę o wyjaśnienie kolegi Roberta Łuczaka o podjęte działania
wobec zaistniałej trudnej sytuacji klimatycznej, sytuacja o której też miałam możliwość
informować kolegę. Bardzo proszę żeby w kilku zdaniach sformułował, jakie działania
zostały podjęte i czy jest szansa na to żeby ten dramat hodowców drobiu zminimalizować?”.
Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak zadeklarował, iż
w punkcie 8 Wnioski i oświadczenia Radnych udzieli odpowiedzi.
Wobec braku zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do
głosowania nad przyjęciem przedmiotowej informacji.
Rada Powiatu Kaliskiego w obecności 21 Radnych, 20 głosami "za" i przy 1 „braku głosu”
przyjęła Ocenę stanu sanitarnego i sytuację epidemiologiczną Powiatu Kaliskiego (ocena
stanowi załącznik nr 43 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,
Bogusław Szczepaniak, Błażej Wojtyła.
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Ocena stanu sanitarnego i sytuacja
epidemiologiczna Powiatu Kaliskiego, została przyjęta 20 głosami „za” przy 1 „braku
głosu”.
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Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz odczytał:
- wniosek Radnej Alicji Łuczak i Radnej Doroty Karpieko przekazany w aplikacji
Messenger dotyczący przebudowy drogi powiatowej nr 4587 Złotniki Wielkie – Stawiszyn
(przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu),
- interpelację złożoną pisemnie w aplikacji eSesja przez Radnego Krzysztofa Dziedzica
dotyczącą poprawy bezpieczeństwa w m. Trojanów (przedmiotowa interpelacja stanowi
załącznik nr 45 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Henrykowi Kurkowi.
Radny Henryk Kurek odniósł się do tematu związanego z kolejką wąskotorową
następującymi słowami cyt.: „(…) Projekt Kaliskiej kolejki wąskotorowej jest szansą
promocji dziedzictwa historycznego regionu o którym w ostatnim czasie mówi się wiele
i realizacja tego leży głęboko w naszych sercach. Powiat Kaliski przy współpracy Gminy
Stawiszyn i Gminy Żelazków jak i Samorządu Województwa Wielkopolskiego stara się za co
pragnę bardzo serdecznie podziękować. Partycypacja w kosztach tego wielkiego zadania
świadczy o tym, jak ważnym przedsięwzięciem nie tylko pod kątem sentymentalnym, ale
odbudowa kolejki wąskotorowej, która będzie dużą atrakcją Gminy Stawiszyn jak
i całego Powiatu Kaliskiego, a także być może i towarowo, tym bardziej, że w Opatówku
podwozia czekają. Wielokrotnie Szanowni Państwo powtarzam, że kolejka będzie
początkiem tworzenia nowej infrastruktury turystycznej całego regionu i choć spotykam się
z licznymi negatywnymi opiniami pod moim adresem, które miały na celu zdemontowanie
mojej osoby, walczę o to by nie odsuwać tego przedsięwzięcia na drugi plan, to zawsze
napotykam się z coraz więcej pozytywnymi gestami, oby ta kolejka najprędzej
funkcjonowała. Nie sposób zapomnieć i nie wspomnieć Szanownej Świętej Pamięci Pani
Burmistrz Justyny Urbaniak- aktywnego zaangażowanego samorządowca, który zawsze nie
tylko sercem, ale konkretnymi działaniami wspierała i była zaangażowana w sprawy
związane z tą kolejką (…)” Radny Henryk Kurek podziękował Wicemarszałkowi
Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącemu Rady Powiatu Kaliskiego, Staroście
Kaliskiemu i Wicestaroście Kaliskiemu za zajmowanie się tematem związanym z kolejką
wąskotorową w Powiecie Kaliskim.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Benedyktowi Owczarkowi.
Radny Benedykt Owczarek przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu
Kaliskiego pisemną interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa w miejscowości
Iwanowice – prośba o zamontowanie sygnalizacji świetlnej (przedmiotowa interpelacja
stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu). Następnie Radny Benedykt Owczarek
odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi przedmówców w kwestii Dnia Samorządu
Terytorialnego i powiedział cyt.: „Składam podziękowanie Panu Wicemarszałkowi, Panu
Staroście, Panu Przewodniczącemu za wiele ciepłych słów, za lata naszej społecznej pracy.
Otrzymujemy jako samorządowcy wiele podziękowań, ale niejednokrotnie musimy przełknąć
gorzką pigułkę, ale taka jest nasza rola, takie jest nasze zadanie. Dobrze, że nasze władze
pamiętają o samorządowcach żyjących, ale nie zapomnijmy też o tych, którzy odeszli.
A mianowicie 7 czerwca przypada rocznica śmierci naszego wybitnego samorządowca
i Posła Józefa Gruszki . Bardzo bym prosił aby jakaś delegacja samorządowców zebrała się
i udała na cmentarz. Bo warto pamiętać i oddać hołd za jego działalność (…)”.
Przewodniczący Rady w odniesieniu do zgłoszonych interpelacji Radnych Powiatu
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Kaliskiego poinformował, iż odpowiedzi zostaną przekazane Radnym w formie pisemnej.
Ad. 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Członkowi Zarządu Powiatu Kaliskiego
Mieczysławowi Łuczakowi.
Mieczysław Łuczak w nawiązaniu do wcześniejszego pytania Radnej Alicji Łuczak
w kwestii podjętych działań w związku z pojawieniem się epidemii ptasiej grypy
w Powiecie Kaliskim powiedział cyt.: My jako rolnicy traktujemy tę chorobę jako epidemię.
Pierwsze ognisko pojawiło się na początku marca na terenie gminy Żelazków Powiat kaliski
jest to powiat typowo rolniczy, naszą wizytówką są nowoczesne gospodarstwa – ogrodnicze,
rolnicze, ale staliśmy się także specjalistami w branży drobiarskiej. Nikt nie przypuszczał, że
w tym roku ten problem na taka skalę dotkanie naszego regionu. Od 5 marca do dnia
dzisiejszego mamy 56 ognisk tej wysoce zjadliwej grypy, zutylizowano już ponad 925 000
sztuk drobiu. Nie mamy już żadnej produkcji drobiu. Starty szacowane są na ponad 100 mln.
zł. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy ta branża zostanie ponownie wznowiona, a wznowienie
działalności wiąże się ze spełnieniem teraz wielu, wielu wymogów. Apeluję do Państwa, aby
lobbować, aby władze naszego kraju, Minister Rolnictwa wyasygnowały środki na wypłaty
tzw. „postojowego”, środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z bioasekuracją.
Dziękuję wszystkim, którzy wspierają działania Wielkopolskiej Izby Rolniczej w tym
temacie, mamy nadzieję, że to co najgorsze jest już za nami. (…) Mamy pierwszy
potwierdzony przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie Powiatu Kaliskiego,
a więc tutaj druga branża, branża produkcji trzody chlewnej, także drży co to może nastąpić
w najbliższych dniach i tygodniach. Miejmy nadzieję, że jest to jednostkowy przypadek i ta
druga choroba zakaźna, która niszczy gospodarczo, nasz kraj od wielu, wielu lat nie
rozwinie się na terenie naszego powiatu. Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący na
początku Sesji także wspomniał o nowoczesnej szklarni, która została wybudowana w
Zespole Szkół Ogrodniczych w Opatówku. Z racji tego, iż Zarząd upoważnił mnie do
nadzorowania tej inwestycji na etapie budowy, w tym momencie chciałbym podziękować
także przede wszystkim Państwu Radnym za wielokrotne głosowanie, bo wiemy doskonale,
iż wielokrotnie ta inwestycyjna kwota zmieniała się, a żeby ją ostatecznie oddać do użytku.
Szanowni Państwo, inwestycja już jest formalnie zakończona, formalnie oddana do użytku.
Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie ponad 3 milionów złotych, ale
dofinansowanie ze środków unijnych, wniosku, który został w odpowiednim momencie
złożony do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wyniósł ponad 2.000.000 zł na ten obiekt.
Szklarnia - ten obiekt służy już do zadań dydaktycznych uczniom Zespołu Szkół
Ogrodniczych. Szanowni Państwo możemy pochwalić się jedną z najnowocześniejszych
szklarni na pewno w naszym kraju a myślę, że w Europie, ponieważ tam już naprawdę
można wiedzieć, że niemalże mamy XXII wiek jeśli chodzi o tą część dydaktyczną. Więc tutaj
także chciałbym wszystkim tym, którzy w odpowiednim momencie byli mocno zaangażowani
w składanie wniosku także na ręce Przewodniczącego, ponieważ też wtedy mnie mocno
wspierał, ażeby odpowiedni wniosek został zredagowany i złożony do Aglomeracji KaliskoOstrowskiej.”
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady i w odniesieniu do wypowiedzi
przedmówcy powiedział cyt.: „ Dziękuję za tą wypowiedź. Dziękuję za informację dotyczącą
stanu związanego z ptasią grypą ze wszystkimi problemami z tym związanymi, jak również
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ciepłe słowa związane z budową szklarni przy Szkole w Opatówku. Ta szkoła potrzebowała
tego obiektu, szkoła z 40-letnim stażem i też obiekty pochodziły pewnie z tego początku jej
działalności. A po tylu latach wymagały już gruntownej modernizacji, możliwe wręcz
budowy nowego obiektu tak, aby nasi uczniowie mogli się uczyć na nowoczesnej
infrastrukturze. Powiat Kaliski jest zagłębiem rolniczym w tym zakresie i na pewno ta
szklarnia podniosła poziom dydaktyczny naszej szkole, a odzwierciedlała rzeczywiste trendy
tak nowoczesnej techniki w tym momencie jakie panują. Jest najnowocześniejsza takie mam
przekonanie w naszym kraju i to jest najlepsza rzecz, która może nas wszystkich cieszyć.
Dziękuję serdecznie Panu Radnemu wówczas Panu Przewodniczącemu Rady za
zaangażowanie w tej sprawie. Dzięki Panu ta szklarnia tak naprawdę została
wybudowana.” Dalej Przewodniczący Rady odczytał wypowiedź Radnego Krzysztofa
Dziedzica przekazaną w aplikacji eSesja cyt.: "Sami musimy stać się zmianą do której
dążymy w świecie" Gandhi. Życzę wszystkim samorządowcom satysfakcji z funkcji pracy na
rzecz dobra wspólnego mieszkańców Powiatu Kaliskiego. Niech nasza wspólna praca
Gmin, Powiatu, Województwa i władz centralnych przyniesie same dobre zmiany.
Wszystkim Radnym życzę zdrowia, spełnienia planów samorządowych i osobistych składam
podziękowania za wszystkie dotychczasowe inicjatywy”.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz nadmienił, iż Sesja absolutoryjna odbędzie
się w trybie stacjonarnym w dniu 23 czerwca br.
Ad. 9. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXIV Sesję
Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 28 maja 2021 roku.
Obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego zakończyły się o godz.15.00.
Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
/-/
Jan Adam Kłysz

Protokół sporządziła:
Dorota Kubiak
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