Protokół Nr XXXVIII/2021
obrad Sesji Rady Powiatu Kaliskiego,
przeprowadzonej w zdalnym trybie obradowania
która odbyła się w dniu 27 października 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 eSesja, za pomocą łączności 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 również specjalnie do tego założony profil komunikacyjny
z wykorzystaniem aplikacji Messenger.
Ad. 1. Na podstawie art. 15 ust 1 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 COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Przewodniczący Rady Powiatu – Jan
Adam Kłysz otworzył XXXVIII Sesję Rady Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie
obradowania.
Zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczyło 19 Radnych, co stanowiło kworum 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 przypomniał, iż Radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami
sesyjnymi.
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi i wnioski do porządku obrad.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Wicestaroście Kaliskiemu Zbigniewowi Słodowemu.
Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy w imieniu Zarządu Powiatu Kaliskiego zawnioskował
o wprowadzenie do punktu 5 przedłożonego porządku obrad niżej wymienionych projektów
uchwał, tj.:
– do ppkt. e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 – uchwała otrzymuje nowe
brzmienie,
– do ppkt. f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kaliskiego na lata 2021 -2029 – uchwała otrzymuje nowe brzmienie.
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W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w sprawie wprowadzenia do porządku obrad zawnioskowanych przez Zarząd Powiatu
Kaliskiego zmian.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem do porządku obrad nowego
brzmienia projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2021.
Za wprowadzeniem nowego brzmienia projektu uchwały do porządku obrad głosowało
19 Radnych uczestniczących w obradach, 19 głosami "Za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja Łuczak, Robert
Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja
Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (2)
Dariusz Korczyński, Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2021 w nowym brzmieniu, został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za wprowadzeniem do porządku obrad nowego
brzmienia projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
Za wprowadzeniem nowego brzmienia projektu uchwały do porządku obrad głosowało
19 Radnych uczestniczących w obradach, 19 głosami "Za".
Wyniki imienne:
Za (19)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja Łuczak, Robert
Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek, Alicja
Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (2)
Dariusz Korczyński, Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029
w nowym brzmieniu, został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zapytał o inne uwagi do porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał wiadomość od Radnego, który nie uczestniczył
dotąd w obradach Sesji, iż nawiązał kontakt i zgłasza swoją gotowość uczestniczenia w obradach
XXXVIII Sesji.
Przewodniczący Rady ponownie sprawdził kworum w sposób elektroniczny, od tego momentu
w obradach uczestniczy 20 Radnych.
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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 20 Radnych uczestniczących
w obradach, 20 głosami "Za".
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 września 2021 r.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Blizanów
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 674160P Piotrów-PruszkówZagorzyn”,
b) w sprawie powierzenia Gminie Ceków – Kolonia prowadzenia zadania publicznego
z zakresu dróg powiatowych,
c) w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. wysokości stawek kwotowych opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
d) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok
na roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
położonym na obszarze powiatu kaliskiego,
e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
6. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kaliskiego za rok
szkolny 2020/2021.
7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
za 2020 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad –
przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 września 2021 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego
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został udostępniony w wersji elektronicznej w systemie eSesja.
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedmiotowego protokołu.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie przedmiotowego
protokołu bez odczytywania oraz przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego bez odczytywania
głosowało 20 Radnych uczestniczących w obradach, 20 głosami "Za".
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 września 2021 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad –
przyjęcie sprawozdania Starosty z realizacji uchwał.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał
w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedmiotowego sprawozdania.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania.
Za przyjęciem sprawozdania Starosty z realizacji uchwał głosowało 20 Radnych uczestniczących
w obradach, 20 głosami "Za" (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał zostało
przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5 a) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad –
podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Blizanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
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674160P Piotrów-Pruszków-Zagorzyn”(projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady przypomniał, iż Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Porządku
Publicznego oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem, otrzymując opinie pozytywne (opinie
stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego przy udziale 20 Radnych uczestniczących w obradach, 20 głosami "Za"
podjęła uchwałę Nr XXXVIII/343/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Rady Powiatu Kaliskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Blizanów na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej 674160P Piotrów-Pruszków-Zagorzyn”, została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 5 b) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad –
podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Ceków – Kolonia
prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Porządku
Publicznego oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem, otrzymując opinie pozytywne (opinie
stanowią załączniki nr 10 i 11 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego przy udziale 20 Radnych uczestniczących w obradach, 20 głosami "Za"
podjęła uchwałę Nr XXXVIII/344/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
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protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia
Gminie Ceków – Kolonia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5 c) Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad –
podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r.
wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia
pojazdu (projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Porządku
Publicznego oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem, otrzymując pozytywne opinie (opinie
stanowią załączniki nr 14 i 15 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego przy udziale 20 Radnych uczestniczących w obradach, 20 głosami "Za"
podjęła uchwałę Nr XXXVIII/345/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustalenia
obowiązujących w 2022 r. wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu, została podjęta jednogłośnie.
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Ad. 5 d) 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 roboty budowlane przy zabytku znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu kaliskiego (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przypomniał, iż Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki
Mieniem oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, otrzymując pozytywne opinie (opinie stanowią
załączniki nr 18 i 19 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego przy udziale 20 Radnych uczestniczących w obradach, 20 głosami "Za"
podjęła uchwałę Nr XXXVIII/346/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia
dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok na roboty budowlane przy zabytku
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu kaliskiego,
została podjęta jednogłośnie.
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 w pierwszym brzmieniu stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przypomniał, iż Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych, uchwałę w nowym brzmieniu przed Sesją (projekt uchwały w nowym
brzmieniu stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).
Przedmiotowy projekt uchwały w nowym brzmieniu był omawiany na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Gospodarki Mieniem, otrzymując pozytywną opinię (opinia stanowi załącznik nr 23
do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
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przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego przy udziale 20 Radnych uczestniczących w obradach, 20 głosami "Za"
podjęła uchwałę Nr XXXVIII/347/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego
protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2021 w nowym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
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
w pierwszym brzmieniu stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przypomniał, iż Radni otrzymali przedmiotowy projekt uchwały
w materiałach sesyjnych, uchwałę w nowym brzmieniu przed Sesją (projekt uchwały w nowym
brzmieniu stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).
Przedmiotowy projekt uchwały w nowym brzmieniu był omawiany na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Gospodarki Mieniem, otrzymując pozytywną opinię (opinia stanowi załącznik nr 27
do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem
przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu Kaliskiego przy udziale 20 Radnych uczestniczących w obradach, 20 głosami "Za"
podjęła uchwałę Nr XXXVIII/348/2021 (uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego
protokołu).
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała Rady Powiatu Kaliskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata
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2021-2029 w nowym brzmieniu, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kaliskiego za rok
szkolny 2020/2021 (informacja stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przypomniał, iż Radni otrzymali przedmiotową informację w materiałach
sesyjnych.
Przedmiotowa informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Powiatu Kaliskiego i została przyjęta jednogłośnie (opinia stanowi załącznik nr 30 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedmiotową informacją.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem
przedmiotowej informacji.
Rada Powiatu Kaliskiego przy udziale 20 Radnych uczestniczących w obradach, 20 głosami "Za"
przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kaliskiego za rok szkolny
2020/2021.
Wyniki imienne:
Za (20)
Małgorzata Banaś, Krzysztof Bączkiewicz, Sławomir Czapski, Krzysztof Dziedzic, Paweł Kaleta,
Dorota Karpieko, Jan Adam Kłysz, Dariusz Korczyński, Krzysztof Kubasik, Henryk Kurek, Alicja
Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Janusz Nowak, Wincenty Nowak, Benedykt Owczarek,
Alicja Skrzybalska, Bogusław Szczepaniak, Artur Szymczak, Błażej Wojtyła.
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Nosal.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
Powiatu Kaliskiego za rok szkolny 2020/2021 została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „Za”.
Ad. 7. Informacja o analizie
samorządowych za 2020 rok.

oświadczeń majątkowych

radnych

i

pracowników

Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych Radnych za 2020 rok
w oparciu o załączony materiał (informacja stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady udzielił głosu Wicestaroście Kaliskiemu Zbigniewowi Słodowemu.
Wicestarosta Kaliski przedstawił analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych
za 2020 rok (informacja stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu).
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz udzielił głosu Radnemu Henrykowi Kurkowi.
Radny Henryk Kurek zwrócił się z prośbą cyt. „Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie
Przewodniczący, Szanowna Rado. Jako Radny Powiatu Kaliskiego, członek Prawa
i Sprawiedliwości, a w końcu polski rolnik, w związku z licznymi rozmowami, z prośbami
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mieszkańców kierowanymi pod moim adresem, pragnę w dniu dzisiejszym zgłosić oświadczenie
dotyczące sytuacji, w jakiej stają rolniczy przechodzący na emeryturę – oświadczenie, które
chciałbym by docelowo trafiło w ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka,
jako wiodącego przedstawiciela w sprawach wsi i rolnictwa. W swym oświadczeniu, pragnę
zwrócić się do Pana Ministra o podjęcie inicjatywy zmiany przepisów, które zawarte są w ustawie
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie warunków, jakie muszą
być spełnione, aby emeryt lub rencista mógł otrzymać pełną emeryturę lub rentę. W związku
z obecnie obowiązującymi uregulowaniami, jednym z ustawowych warunków jest zaprzestanie
przez emeryta/rencistę prowadzenia działalności rolniczej, poprzez przeniesienie własności
gruntów rolnych lub gospodarstwa zaliczanego do działów specjalnych produkcji rolnej lub
wydzierżawienie ich na okres nie krótszy niż 10 lat. W ust. 4 art. 28 dokładnie wyspecyfikowano,
kiedy uznaje się, że rolnik zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, co umożliwi mu
otrzymanie emerytury lub renty w całości. Niespełnienie podanych warunków dotyczących
zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej powoduje zawieszenie części uzupełniającej
emerytury rolniczej lub renty i emerytury podstawowej. Jestem w pełni świadomy,
że przy uchwalaniu powyższej ustawy przyjęte rozwiązania miały spowodować zmianę struktury
gospodarstw rolnych w Polsce. W swym oświadczeniu pragnę podkreślić, że w bardzo wielu
przypadkach nieuregulowany stan prawny gospodarstw rolnych, ostrożność rolników
w przekazywaniu gospodarstw następcom w formie darowizny powodujące nieodwracalne skutki
prawne, obawy przed niewdzięcznością obdarowanych w stosunku do darczyńców, powodują
niechęć do przekazywania następcom, co skutkuje obniżeniem wysokości świadczeń emerytalnych
i rentowych. Jak wiadomo, Szanowni Państwo, przejęcie gospodarstwa przez rolnika w wieku
poniżej 40 lat, pozwala na skorzystanie ze środków na rozwój gospodarstwa poprzez różne
dofinansowania i zapewnia dobry start zawodowy. Ale nie jest tak prosto. Wielokrotnie życie
udowodniło jednak, a nie są to skrajnie pojedyncze przypadki, że wielu młodych rolników nie zdaje
sobie sprawy, że praca w roli jest bardzo ciężka, trudna, wymaga nienormowanego czasu pracy
bez prawa do urlopu czy innych świadczeń, które przysługują innym grupom zawodowym. Często
bywa tak, że następuje przerost formy nad treścią, a to co miało wydawać się kolorowe staje się
kulą u nogi młodego rolnika/człowieka, który nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością
i niejednokrotnie odbiera sobie to, co w życiu najważniejsze – życie. Przykrym jest fakt, że ustawa
o ubezpieczeniu społecznym rolników wyklucza możliwość przejścia na emeryturę przy
jednoczesnym umożliwieniu prowadzenia działalności rolniczej poprzez rolnika, któremu stan
zdrowia pozwala na dalszą pracę w gospodarstwie. W tym momencie należy rozważyć możliwość
zmiany zapisów dotyczących zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej warunkującej jej
wypłatę w całości emerytury lub renty. Przedsiębiorcy, czy inne podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, po uzyskaniu wieku emerytalnego i minimalnego niezbędnego okresu ubezpieczenia
w ZUS, nie mają obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności na własny rachunek,
ani też sprzedaży, czy też wydzierżawienia warsztatu pracy. Rolnik przeciwnie – po rozważeniu
ewentualnych zysków i strat dotyczących dochodów z gospodarstwa, musi podjąć decyzję:
czy bardziej opłaca się prowadzenie działalności rolniczej, czy utrzymywanie się z pełnej emerytury
rolniczej. Z uwagi na to, iż są to sprawy niezwykle ważne i bliskie środowisku, w którym sam żyję,
uważam powyższe oświadczenie za zasadne i proszę Pana Przewodniczącego Rady Jana Adama
Kłysza, żeby to przekazał na ręce Ministra Henryka Kowalczyka”. Na zakończenie Radny Henryk
Kurek porównał sposób gospodarowania w rolnictwie przez starsze pokolenie, do obecnego
podejścia młodych rolników.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz i powiedział cyt. „Sprawa ta dotyczy
organów centralnych Państwa i kwestii generalnych całego Państwa, nie jest w naszej gestii,
dlatego przekażemy to do właściwej osoby. Rzeczywiście kwestia związana z majątkiem, szczególnie
z tym majątkiem rolniczym, jest nam wszystkim bliska. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Radnemu”.
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Ad. 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz poinformował, iż Radny Krzysztof Dziedzic przekazał:
•
podziękowania, cyt. „Dziękuję za wykonanie w ostatnich tygodniach oznakowania
poziomego (malowanie, odnowienie) na drogach powiatowych”,
•
wniosek, cyt. „Wnoszę o kontynuację przycinek trawy poboczy i gałęzi wystających nad
drogi (obecnie w okolicach cmentarzy)”.
Przewodniczący Rady dodał, iż Radny Krzysztof Dziedzic podziękował również wszystkim
samorządom za złożone wnioski do programu Polski Ład. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż akcja
obejmowała całą Polskę i gminy Powiatu Kaliskiego. Powiat Kaliski także złożył stosowne wnioski
o środki publiczne. W ramach programu, na ziemię Powiatu Kaliskiego zostało przeznaczone około
60 mln złotych, dla 11 gmin oraz Powiatu Kaliskiego. Przewodniczący Rady poinformował,
iż Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie w kwocie 5 mln złotych na modernizację drogi
powiatowej Młynisko-Zakrzyn. Przewodniczący Rady poinformował także, iż Związek Komunalny
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dołączył do grona, otrzymując dotację w wysokości 5,7 mln
złotych na realizację zakładowej oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący Rady przekazał, iż Radny Krzysztof Kubasik przedłożył Radnym Powiatu
Kaliskiego, za pomocą aplikacji Messenger, zbiorczą informację o przyznanych dofinansowaniach
w ramach programu Polski Ład (informacja stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przekazał informację z Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady,
iż 10 listopada br. w Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach odbędzie się finał XV Powiatowego
Festiwalu Pieśni Legionowej i Historycznej.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Radny Wincenty Nowak przekazał cyt. „Jestem w trakcie
rozmów z pracownikami BGK, odpowiedzialnymi za realizację Rządowego Funduszu Polski Ład,
w sprawie szkolenia na temat procedury pozyskiwania środków. Po ustaleniu szczegółów
poinformuję Państwa w celu zebrania listy zainteresowanych. W najbliższym czasie przekażę
wszystkie szczegóły techniczne. Mam nadzieję, że uda się w najbliższych dniach zorganizować
szkolenie, na którym będziemy mogli pozyskać wiedzę szczegółową o drodze proceduralnej
pozyskania tych środków”.
Ad. 10. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXVIII Sesję Rady
Powiatu Kaliskiego w dniu 27 października 2021 roku.
Obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego zakończyły się o godz.10:21.
Przewodniczył:

Jan Adam Kłysz
/-/
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Protokół sporządziła:
Ewelina Winowicz
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