OR. 0002.3.2016

Protokół nr XIV/2016
z obrad XIV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 3 marca 2016 r. o godz. 900.
W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adam Bandura
Ryszard Bijak
Wiesław Ceglarek
Sławomir Gwizdek
Antoni Jórdeczka
Rudolf Kołeczko
Romuald Krzyżosiak
Zdzisław Maćkowiak
Paweł Matysiak
Ireneusz Młynek
Jakub Moryson
Józef Niemczynowski
Antoni Sędłak
Jan Sierpowski
Mariusz Suchanecki
Krzysztof Synoracki
Leon Świtała
Szymon Węcłaś
Zygmunt Wolny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XIV sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych,
co stanowi 95% ustawowego składu Rady, tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty
w § 10 ust. 1 Statutu Powiatu Rawickiego, Rada jest władna obradować i podejmować
prawomocne uchwały. Następnie zapytał, czy radni wnoszą zastrzeżenia, co do trybu lub
sposobu zwołania dzisiejszej sesji.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń, co do trybu i sposobu zwołania sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Zapytał czy są pytania lub uwagi.
Pytań i uwag nie wniesiono.
Porządek obrad:
1)
2)
3)
4)
5)

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2016 – 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Rawicz oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Powiecie Rawickim.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv
Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2
Usługi społeczne i zdrowotne Podziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Rawiczu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego Programu
Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020”.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 im. Rawickiego Korpusu
Kadetów w Rawiczu.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu ul. Gen.
Grota Roweckiego 9e.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 3 w Rawiczu ul. Gen. Grota
Roweckiego 9e.
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Rawickiego do prac
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017
bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

Na salę posiedzeń wszedł radny, Pan Krzysztof Synoracki, a więc w posiedzeniu
uczestniczyło 19 radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XIII sesji Rady
Powiatu Rawickiego był wyłożony do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym. Nie
wniesiono do niego poprawek lub uzupełnień. Następnie zapytał: „Kto z Panów radnych jest
za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 19 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XIII sesji”.
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4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Mariusz Suchanecki – radny – powiedział, że jadąc z centrum ul. 3 Maja do skrzyżowania
z ul. J. Dąbrowskiego samochody bardzo długo oczekują na zmianę świateł. Zbyt krótki cykl
sygnalizacji prowadzi do powstawania korków. Ponadto zwrócił się do Wiceburmistrza
Rawicza z prośbą o interwencję dotyczącą nielegalnego wysypiska elektrośmieci
znajdującego się na terenie sołectwa Dębno Polskie, na powierzchni ponad 100 m2 (załącznik
nr 2 do protokołu).
Antoni Sędłak – radny – mieszkańcy Zaorla alarmują, że w drodze powiatowej zabudowana
została kanalizacja sanitarna. Studzienki kanalizacyjne są ponad nawierzchnią drogi, powstały
nierówności na powierzchni jezdni zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg,
szczególnie na łukach. Poprosił o ustawienie znaków ograniczających prędkość lub dokonanie
naprawy. Ponadto wyraził zaniepokojenie tokiem prac przy adaptacji Szpitala Powiatowego
w Rawiczu do wymogów, jakie szpitale mają spełnić. Mówiono, że termin ten został
przesunięty o rok, jednak nie chciałby być jednym z tych, którzy coś przeoczyli a mieszkańcy
Powiatu będą pozbawieni opieki szpitalnej na niektórych Oddziałach. Cieszy go fakt, że
samorząd Powiatu, Gmina Rawicz i Gmina Pakosław porozumiały się w temacie budowy
ścieżki pieszo-rowerowej. Poprosił o rozważenie kontynuacji budowy ścieżki od Pakosławia do
Osieka. Uzasadnił swój wniosek faktem, iż mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Osieku
mają możliwość wychodzenia i przemieszczają się wspomnianą drogą. Wybudowanie ścieżki
przyczyni się do bezpieczeństwa pieszych.
Jakub Moryson – radny – zapytał Pana Starostę, czy Starostwo w roku bieżącym składało
wniosek w ramach programu Embargo, który umożliwia pozyskanie owoców i warzyw np. do
szkół, czy domów pomocy społecznej (załącznik nr 3 do protokołu).. W Miejskiej Górce
w Zespole Szkół Zawodowych taka pomoc jest przekazywana uczniom, u nas jej nie ma.
Na dzień 12 stycznia do wykorzystania było jeszcze ponad 3 421 000 ton. Ponadto w dniu
01 marca br. uczestnicząc w uroczystościach święta „Żołnierzy Wyklętych” na cmentarzu
w Rawiczu, zwrócił uwagę na zły stan chodnika w tej części cmentarza. Poprosił Pana
Starostę aby wspólnie z Burmistrzem Rawicza i Proboszczem podjęli inicjatywę naprawy
chodnika (załącznik nr 4 do protokołu).
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – w połowie marca ma być dostawa jabłek a z tego
co mu wiadomo, to Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce zajmują się dystrybucją
tychże jabłek a także Gimnazjum w Bojanowie.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady - poprosił Pana Adama Sperzyńskiego - Starostę
Rawickiego – o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – przedstawił sprawozdanie stanowiące załącznik nr 5
do protokołu. W kwestii likwidacji wyrobów zawierających azbest dodał, że w roku ubiegłym
złożono ponad 100 wniosków i zutylizowano ponad 300 ton azbestu. W roku bieżącym wnioski
można składać do dnia 15 kwietnia a w budżecie zarezerwowano na ten cel ponad 150.000 zł.
Podkreślił, że decyzja o przywróceniu tego zadania w roku ubiegłym była słuszna. Utrzymując
dynamikę 300 ton rocznie można stwierdzić, iż wywiążemy się z zadania utylizacji azbestu do
2032 roku.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował wobec nie wniesienia pytań
przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Rawickiego na lata 2016 – 2022.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Agatę Wolną – Głównego księgowego - o omówienie
i odczytanie projektu uchwały.
Agata Wolna – Główny księgowy – powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego w planie na 2016 rok zwiększono:
- dochody ogółem o 364.152 zł, w tym bieżące o 144.152 zł oraz majątkowe o 220.000 zł,
- wydatki ogółem o 364.152 zł, w tym bieżące o 226.461 zł oraz majątkowe o 137.691 zł.
Dokonano zmiany w wydatkach objętych limitem, zgodnie z wprowadzoną korektą w wykazie
przedsięwzięć.
W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit na 2016 r. oraz limit zobowiązań o 11.152
zł w zadaniu pn. „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna Polska edukacja plus europejska
praktyka-początkiem kariery zawodowej”. Łączne nakłady finansowe nie zmieniły się z
powodu oszczędności w 2015 roku. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju
Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025” limit zobowiązań został umniejszony i wynosi zero.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/98/16
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2016 – 2022
było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Agatę Wolną – Głównego księgowego - o omówienie
i odczytanie projektu uchwały.
Agata Wolna – Główny księgowy – powiedziała, że zwiększono dochody z tytułu środków na
realizację programu ERASMUS+ o kwotę 11 152 zł. Otrzymano informacje o udzieleniu
pomocy finansowej z Gminy Rawicz i Gminy Pakosław po 110 000 zł każda na wykonanie
projektu budowy infrastruktury rowerowej oraz od WFOŚiGW w Poznaniu o planowanym
wsparciu przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na
terenie Powiatu Rawickiego w roku 2016.” w kwocie 133 000 zł.
W wydatkach majątkowych wprowadzono następujące zadania: zakup serwera wraz z
oprogramowaniem, na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu
aparatów ochrony dróg oddechowych dla KPPSP w Rawiczu, zakup zamiatarki dla PZD,
aktualizację dokumentacji technicznej na dźwig osobowy, zakup samochodu osobowego dla
PUP, wprowadzono udział gmin w inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako
alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na
obszarze powiatu rawickiego" umniejszając udział własny powiatu. Pozostałe wnioski
wprowadzono na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych. Rezerwa na realizację
zadań oświatowych została umniejszona o 48.359 zł, natomiast na realizację zadań pomocy
społecznej o 37.334 zł. Rezerwa ogólna została zwiększona o 32.850 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/99/16
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Rawicz oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w Powiecie Rawickim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji
Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Poprosił Pana Radosława
Matysiaka – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji - o omówienie sprawozdania.
Radosław Matysiak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – powiedział, że w 2015
roku Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu wszczęła 668 postępowań przygotowawczych.
Wykrywalność kształtowała się na bardzo wysokim poziomie 89%, jest to poziom
porównywalny do roku ubiegłego. Przestępstwa uciążliwe dla społeczności lokalnej, takie jak
kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała, pobicia,
bójki, kradzieże samochodów, w tej kategorii przestępstw wszczęto 151 postępowań
przygotowawczych, osiągnięto dynamikę na poziomie 96,8%. Wszczęto 31 postępowań
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 132 postępowania w zakresie przestępczości
gospodarczej. Ujawniono 9 nieletnich sprawców, którym zarzucono popełnienie 28 czynów
karalnych. Funkcjonariusze brali udział w zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez,
w większości były to mecze piłki nożnej oraz zawody żużlowe. Jednym z priorytetów na 2015
rok było zwiększenie aktywności służb patrolowo – interwencyjnych oraz ruchu drogowego.
W okresie sprawozdawczym zatrzymano 216 nietrzeźwych kierujących, w roku poprzednim
235 i jest to spadek do lat poprzednich. Odnotowano 331 zdarzeń drogowych, tj. o 56 mniej
niż w 2014 roku. Funkcjonariusze pionu prewencji przeprowadzili 4121 interwencji, nałożyli
7604 mandaty karne, skierowali 288 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz
zatrzymali 1293 dowody rejestracyjne. Policja podejmowała również szereg przedsięwzięć
profilaktycznych. Powiedział, że trudno byłoby osiągnąć przedstawione rezultaty, gdyby nie
wsparcie lokalnych samorządów w postaci darowizn rzeczowych oraz przekazanych środków
na fundusz wsparcia policji. Na zakończenie podziękował za udzielone wsparcie.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia odczytał projekt uchwały, po czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/100/16
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu
oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim
było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej w powiecie rawickim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Materiały zostały rozpatrzone na posiedzeniach
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Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag i wniosków. Poprosił Panią Ewę
Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - o omówienie
sprawozdania a następnie odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jeśli chodzi o zadania z zakresu pomocy społecznej
to prowadzenie przez Powiat Rawicki dwóch Domów Pomocy Społecznej: w Osieku
i Pakówce. DPS w Osieku przeznaczony jest dla mężczyzn przewlekle długotrwale chorych
psychicznie a DPS w Pakówce przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W DPS w Osieku przebywało 92 mieszkańców i placówka przygotowuje się do zwiększenia
liczby miejsc o 8 a w DPS w Pakówce przebywało 170 mieszkańców. Łącznie w obu Domach
44 miejsca współfinansowane są ze środków budżetu państwa przekazywanych przez
Wojewodę. W ramach pieczy zastępczej funkcjonuje Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
w Łaszczynie, która dysponuje 30 miejscami. Przy POW działa Ośrodek Interwencji
Kryzysowej, w którym w roku ubiegłym przebywało 6 osób, w tym 4 dzieci. W 2015 r.
funkcjonowały 52 rodziny zastępcze, które objęły swą opieką 95 małoletnich dzieci. Wartość
świadczeń pieniężnych udzielonych rodzinom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny
dom dziecka wyniosła ogółem 981.140,88 zł. Zmiana przepisów w 2012 r. spowodowała, że
gminy współuczestniczą w kosztach utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Z tego tytułu
w roku ubiegłym Powiat Rawicki uzyskał dochód w wysokości 174.697,23 zł. Ponadto w roku
ubiegłym 29 osób skorzystało z pomocy finansowej i rzeczowej w wysokości 142.394 zł
na usamodzielnienie się. Na rehabilitację społeczną PCPR otrzymał środki z PFRON
w wysokości 1.386.762 zł. Z czego na Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczono 873.180 zł,
turnus rehabilitacyjny 212.665 zł, sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze
220.169 zł, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 73.053
zł, sport, kulturę, rekreację 7.695 zł. Cel główny Powiatowego Programu Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych ukierunkowany został na podniesienie jakości życia osób
niepełnosprawnych. W ramach realizacji Programu PCPR współpracowało z organizacjami
pozarządowymi. Na zakończenie przedstawiła zestawienie najważniejszych potrzeb
w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował a wobec nie wniesienia pytań
przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/101/16
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Rawiczu za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie rawickim
było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2015.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady
i Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - o omówienie sprawozdania a następnie odczytanie
projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
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organizator rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia staroście i radzie powiatu coroczne
sprawozdanie z efektów pracy. Starosta Rawicki zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2011 r.
wskazał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu na organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej w Powiecie Rawickim. W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum
zrealizowało m.in. takie zadania jak: prowadzenie kampanii promującej ideę rodzicielstwa
zastępczego, prowadzenie naboru kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej,
przeprowadzono badania psychologiczne oraz dokonano analizy sytuacji materialno – bytowej
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenie grup wsparcia, udzielano
wsparcia psychologicznego, poradnictwo prawne, dokonano okresowej oceny sytuacji dziecka
przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej, wizyty domowe, udział pracowników
w szkoleniach i konferencjach. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/102/16
w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiecie Rawickim za rok 2015
było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego
9iv Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Podziałanie 7.2.1. Usługi społeczne –
projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
w ramach ogłoszonego konkursu w dniu 29 lutego br. złożyli wniosek o wspólną realizację
projektu w zakresie świadczenia usług socjalnych i zdrowotnych. Zgodnie z założeniami
projekt może być realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest Powiat Rawicki
a realizowany będzie wspólnie z Gminami z terenu Powiatu oraz Stowarzyszeniem Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/103/16
w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwienia dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2 Usługi społeczne
i zdrowotne Podziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane
przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Rawiczu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zmiana Statutu dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podyktowana jest aktualizacją przepisów prawa oraz
wskazanie szerszego zakresu realizacji zadań publicznych. Następnie odczytała projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/104/16
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
było 19 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 1015 do 1030.
Po wznowieniu obrad 18 Radnych było obecnych na sali narad (nieobecny radny, Pan Jan
Sierpowski).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 –
2020”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz ze
sprawozdaniem Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady
i Zarządu. Nie zgłoszono do niego uwag. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika
Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju - o omówienie sprawozdania a następnie odczytanie
projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że co
roku analizowany jest i oceniany Lokalny Program Rewitalizacji. Obejmuje on lata 2010 –
2020. W ramach Programu realizowanych jest 10 projektów. W momencie oddania budynku
do użytku tj. w 2012 roku zrealizowano 4 projekty, pozostałe 6 zostały opisane w załączniku
do uchwały. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/105/16
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w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów
powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020”
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 im. Rawickiego
Korpusu Kadetów w Rawiczu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Rawickiego uchwały o zamiarze likwidacji szkół
wchodzących w skład Zespołu szkół Nr 3, zaistniała konieczność rozwiązania szkoły w skład
której, wchodzi II Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 3. Po czym odczytała projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/106/16
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu
było 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 9e.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
początkiem procesu likwidacyjnego było podjęcie uchwały intencyjnej tj. zamiar likwidacji szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3. Informowała wówczas, że zgodnie z ustawą
o systemie oświaty do zakończenia procesu likwidacyjnego niezbędne jest uzyskanie
stosownych opinii. Takie opinie uzyskaliśmy od związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Ponadto powiadomiono rodziców
o zamiarze likwidacji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał czy są pytania lub uwagi.
Maciej Gniazdowski – powiedział, że dwoje rodziców nie otrzymało powiadomienia.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiadomienie jest
skuteczne powiedziała. Ci z państwa, których nie było w domu otrzymali podwójne awizo, co
zostało odnotowane na kopertach.
Maciej Gniazdowski – powiedział: „czyli te 4 koperty, które dostałem to było podwójne
zawiadomienie, tak? Z uwagi, że mam 2 dzieci dostaliśmy 4 koperty, które podobno przyszły,
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czyli to jest podwójne powiadomienie. Ja tych listów do ręki nie dostałem, to jakie to jest
powiadomienie”.
Krzysztof Pietrzak – radca prawny – z tego co usłyszał, wiadomym Panu było, że takie
przesyłki były do Pana adresowane. Nie zwalnia to obywatela w żadnej sprawie, ani
w postępowaniu administracyjnym, ani w postępowaniu sądowym od tego, aby w ciągu
2 tygodni nie odbierać korespondencji. Wyjaśnił, że jeśli ktoś wyjeżdża na okres dłuższy niż
2 tygodnie, to w jego interesie jest ustanowienie adresu do doręczeń lub ustanowienie
pełnomocnika. Jeśli tego nie robi oznacza to, że godzi się na skutki z tego wynikające tj. że
uznaje się przesyłkę za skutecznie doręczoną. Mówi Pan dziś publicznie, że wie o fakcie, że
listy były do Państwa adresowane.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odczytała projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/107/16
w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 9e
było 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 3 w Rawiczu ul. Gen. Grota
Roweckiego 9e.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
podobnie jak w przypadku II Liceum Ogólnokształcącego w procesie likwidacyjnym Technikum
Nr 3 uzyskaliśmy pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, opinie związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli. Ostatni uczniowie ukończyli Technikum w roku
szkolnym 2014/2015. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XIV/108/16
w sprawie likwidacji Technikum Nr 3 w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 9e
było 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu
17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Rawickiego do
prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Poinformował, że Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki pismem z dnia
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10 lutego br. (załącznik nr 17 do protokołu) wystąpił z prośbą o delegowanie dwóch radnych
Rady Powiatu Rawickiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że w związku z tym, że kadencja
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku trwa 3 lata i kończy się z dniem 19 marca br. zachodzi
konieczność delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji na nową kadencję.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zgłoszono kandydatów w osobach Pana Zdzisława
Maćkowiaka i Romualda Krzyżosiaka.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania lub uwagi, a wobec ich nie
wniesienia poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu o odczytanie projektu
uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały

Nr XIV/109/16
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Rawickiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Rawickiego
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 –
2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego uwag. Poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że Pan Starosta podczas
przekazywania informacji z okresu międzysesyjnego szczegółowo uzasadnił przyczynę
stwierdzenia nieważności poprzedniej uchwały podjętej przez Radę Powiatu. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej uznało, iż pozostawienie w obrocie prawnym tej uchwały
spowodowałoby daleko posunięte przyzwolenie dla organu wykonawczego o zadecydowaniu
wysokości przekazanej pomocy finansowej. Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi,
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały

Nr XIV/110/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie
inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu
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19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że od 16 lutego br.
Powiatowy Zarząd Dróg przejął sygnalizację świetlną na ul. 3 Maja. Na obsługę sygnalizacji
został ogłoszony przetarg. Po jego rozstrzygnięciu zwróci się do firmy, która wygra przetarg
o wyregulowanie sygnalizacji. Zaznaczył, że nie będzie to proste z uwagi na duże natężenie
ruchu, a dodatkowo skrzyżowanie ma cztery wloty.
Mariusz Suchanecki – radny – porównując szybkość zmiany sygnalizacji można powiedzieć,
że kiedyś skrzyżowanie było bardziej drożne. Jeśli uda się wrócić do stanu poprzedniego,
mieszkańcy powinni być zadowoleni – powiedział.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – odnosząc się do kanalizacji
sanitarnej w m. Zaorle powiedział, że gdy budowano kanalizację, udało się wówczas wykonać
nowy dywanik w kierunku Sów. Trzy studzienki są nieco wyżej niż nawierzchnia asfaltowa
stąd wiosną postara się aby to wyregulować – powiedział. Odnosząc się do ścieżki rowerowo
– pieszej z Pakosławia do Osieka powiedział, że jest ona projektowana od skrzyżowania
w Rawiczu do Osieka (za przystanek autobusowy) i obejmie Dom Pomocy Społecznej, co
pozwoli pensjonariuszom DPS-u bezpiecznie z niej korzystać.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w kwestii elektrośmieci powiedział, że w przerwie
rozmawiał z Wiceburmistrzem Rawicza i ma nadzieję, że Pan Burmistrz ustosunkuje się do
tego. W kwestii programu Embargo powiedział, że I LO składało wniosek a co do pozostałych
szkół to uzależnione jest to od aktywności szkół. Przypomniał, że Agencja Rynku Rolnego
zorganizowała skup interwencyjny w związku z wprowadzeniem przez Rosję embarga na
polskie jabłka. Organizacje pożytku publicznego, jako wnioskodawcy mogą pozyskać owoce
i warzywa. Odpowiadając na interpelację Radnego, Pana Jakuba Morysona powiedział,
że cmentarz jest parafialny. Zarządzanie nim jest w gestii Parafii pw. Chrystusa Króla
i Zwiastowania NMP w Rawiczu. Dodał, że Gmina Rawicz pracuje nad projektem
inwentaryzacji miejsc pamięci, które należy otoczyć opieką. Zapewnił, że jeżeli zajdzie taka
potrzeba Powiat wesprze te działania. Mogiły więźniów politycznych są w tej części
cmentarza, która wymagałaby odnowienia. Nie można powiedzieć, że w tej sprawie nic się nie
dzieje, podjęto już pewne kroki. Burmistrz Rawicza podjął inicjatywę, aby te uroczystości
odbywały się na szczeblu centralnym i jeśli się to uda, to z pewnością dołoży wszelkich starań
aby to miejsce pamięci miało odpowiedni wygląd. W kwestii dostosowania Szpitala powiedział,
że rozporządzenie o dostosowaniu wydano w 2012 roku. Kiedy Rada obecnej kadencji
1 grudnia 2014 roku po raz pierwszy obradowała, być może należało na ten moment zrobić
audyt, jednak czasu nie da się cofnąć. Na chwilę obecną datą graniczną dostosowania jest rok
2017. Patrząc na realia procesów budowlanych, uzyskania pozwoleń itd. termin ten jest
niewykonalny. Poczyniono próby znalezienia środków na przygotowanie dokumentacji
projektowej. W kwietniu nastąpi otwarcie Centrum Rehabilitacji, będzie to dobra okazja do
rozmów o Szpitalu. Po raz pierwszy w Rawiczu gościła Pani Dyrektor NFZ, z którą
rozmawialiśmy o zwiększeniu kontraktu i to się udało zrealizować. Wkrótce otwarte zostanie
Centrum Rehabilitacji. Zabiegamy o kontrakt z NFZ, bo sztuką nie jest wybudować ale to
utrzymać. Z samych świadczeń komercyjnych trudno będzie utrzymać Centrum. Odniósł się
także do ruchów personalnych w szpitalu. Nie wszystkim lekarzom podobał się nowy sposób
funkcjonowania zaproponowany przez Dyrektora ds. Medycznych. Jeżeli chodzi
o nfrastrukturę, to została wywołana procedura zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego. W najbliższym czasie przekaże radnym zakres działań, jakie należy wykonać,
poda koszty i Radni wspólnie zastanowią się nad sposobem sfinansowania. Będzie to trudna
decyzja i podejrzewa, że zakończy się zadłużeniem powiatu, bo na pewno w jakiejś części
środki pochodzić będą z naszego budżetu. W planie jest utrzymanie dotychczasowego
zakresu usług a nawet rozszerzenie go. Dostosowanie Szpitala to duże wyzwanie. Wyzwanie
polega na tym, że nie jesteśmy w stanie dostosować Szpitala tylko w ramach głównego
budynku, ponieważ w ramach remontu należy wyłączyć dany oddział. Wyłączenie powoduje,
że NFZ obcina kontrakt i Szpital wypada z rynku. Dostosowanie musi następować kaskadowo.
Była koncepcja przeniesienia części oddziałów do budynku internatu, ale on nie nadaje się do
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celów szpitalnych, bo większość jego powierzchni stanowią ciągi komunikacyjne. Na niego
będzie trzeba znaleźć inny pomysł.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
20. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Maciej Gniazdowski – zapytał Wicestarostę, jako absolwenta zlikwidowanej szkoły, co powie
kolegom ze swoich roczników. Zachęcał Pan nasze dzieci aby wybierały lokalnie a teraz
likwiduje szkołę z lokalnym patronem. Przed chwilą mówiliście Państwo o Żołnierzach
Wyklętych, oni też uczyli się w Korpusie Kadetów. Zlikwidowaliście szkołę ich czczącą. Zwrócił
się do Pana Starosty i zapytał, czy znane mu jest hasło wypowiadane przez Ministra Oświaty
„dobro dziecka”. Pani Minister mówi, że nie ważne finanse w samorządach, najważniejsze jest
dobro dziecka. Zapytał, gdzie w tym momencie jest to dobro dziecka. Zwrócił się do Radnych
i powiedział: „dlaczego nie myślicie i podnosicie rączki jak małpeczki, co Pan Starosta powie
Rada przytwierdzi”. Za niecałe dwa i pół roku powinny odbyć się wybory samorządowe.
Zapytał, jak Radni spojrzą w oczy uczniom tego Liceum, którzy za ten czas będą mieli prawo
wyborcze. Pan Starosta i Wicestarosta wystosowali pismo do uczniów II Liceum,
w którym wiele obiecują. Powiedział, że jako rodzice tych dzieci wyciągną konsekwencje
w stosunku do Starosty i Wicestarosty, jeśli zaniechają, choć znikomą część złożonych
obietnic.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – nie słyszał wypowiedzi Pani Minister i trudno jest mu
się do tych słów odnieść. Rozumie emocje rodziców. Nie uchyla się od odpowiedzialności
za likwidację. Rada Powiatu podjęła decyzję w pełni świadomie i odpowiedzialnie. Zmiana
prawa oświatowego w grudniu ub. r. spowodowała, że opinia Kuratora jest wiążąca.
Niezależny zespół wypowiedział się w tym temacie jednoznacznie. Wszyscy z niecierpliwością
czekaliśmy na decyzję Kuratora. Zaapelował do rodziców o zachowanie spokoju. Dodał, że od
dziś powinniśmy się skupić nad tym, jak urządzić nowe liceum a nie roztrząsać tego, co było.
Odnosząc się merytoryczności uchwały dodał, że w Radzie Powiatu zasiada 7 nauczycieli,
Przewodniczący Rady jest jednocześnie dyrektorem szkoły to nie można mówić, że Starosta
narzucił swoją wolę. To jest świadoma decyzja radnych.
głos z sali – czy nasza prośba o dokończenie szkoły przez dwa roczniki jest możliwa i czy
była omawiana.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że była omawiana, jednak nie
wyobraża sobie funkcjonowania szkoły z dwoma klasami.
głos z sali – będzie nabór do szkoły zawodowej, która ma przejść do tego budynku. Pierwsze
roczniki mogą być w tej szkole.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – Zespół Szkół jest odrębną szkołą i nauczyciele są
zatrudnieni w tej szkole. Gdyby wygaszanie szkoły trwało 2 lata to większość nauczycieli nie
miałaby minimalnej liczby godzin.
głos z sali – dlaczego gwarantuje się nam, że ci sami nauczyciele będą uczyć nasze dzieci
w I LO.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – połączymy te dwie szkoły i stworzymy nową szkołę.
głos z sali – czy nie będzie nadmiaru nauczycieli.
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Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – zakładamy, że młodzież pozostanie i przejdzie do
nowej szkoły.
głos z sali – co, jeśli nie pozostanie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – ma nadzieję, że młodzież pozostanie a jeśli część
odejdzie to nie będzie to liczba, która spowoduje rozwiązanie tego oddziału.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – dziś jest samorządowcem i nie urywa, że jest to
najważniejsza decyzja w jego życiu i bardzo odpowiedzialna. Zawsze powtarzaliśmy, że
wszystkich uczniów chcemy traktować równo – powiedział. Uważa, że warunki stwarzane
w nowym budynku są na równi z obecnym. Odnośnie utrzymania ilości nauczycieli i grup
dodał, że zarówno w piśmie przesłanym do rodziców, jak i na spotkaniach z radami
pedagogicznymi, radami rodziców i spotkaniach roboczych informowaliśmy, że przyjęliśmy
takie założenie, że arkusz organizacyjny na nowy rok szkolny, siatkę godzin i plan lekcyjny
będzie przygotowywać Dyrekcja I LO. Natomiast w grudniu po przystąpieniu do procedury
przekształceń obu liceów zwrócił się do Dyrektorek obu szkół o wspólne prace dotyczące
nowego roku szkolnego. Zapewnił, że współpraca układa się bardzo dobrze. Zadaniem
Dyrektora II LO jest dbanie o interesy swoich uczniów i nauczycieli w nowym połączonym
budynku. Wyraził nadzieję, że te założenia będą jasno i czytelnie przedstawione w arkuszu,
siatce godzin i planie lekcji. Natomiast Pani obawy, czy wszyscy uczniowie przejdą to jest na
chwilę obecną gdybanie. Jedna z wychowawczyń II LO przekazała informację, że wszyscy jej
uczniowie przejdą do nowej szkoły.
głos z sali – według deklaracji podpisanych przez uczniów wynika, że 60% deklaruje
przejście do innej szkoły.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że takie działania są intencyjne i jest
to wywieraniem presji.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – cały czas rodzice mówią, że w interesie uczniów jest, aby
byli w tamtej szkole w dotychczasowym środowisku, z tymi samymi nauczycielami. Stwarzamy
więc takie warunki, jedynie młodzież będzie w nowych murach. Jeśli Państwo uważacie, że
lepszym rozwiązaniem będzie pójście do nowego środowiska, nowych nauczycieli i nowej
szkoły, to się z tym nie zgadza. Stwarzamy warunki nie gorsze niż młodzież miała
w dotychczasowej szkole.
głos z sali – zakłada Pan to, jeśli przejdzie 100% uczniów.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – nie wyobraża sobie, że nie przejdzie taka grupa uczniów,
która pozwoli na stworzenie oddziałów.
głos z sali – jeśli nie przejdzie taka ilość to rozumie, że powstaną nawet 10 osobowe grupy.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – wierzy, że tak nie będzie. Na chwilę obecną jest to
gdybanie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – na jednym ze spotkań zapytał młodzież, co tworzy
szkołę. Odpowiedzieli, że uczniowie i nauczyciele. Jeśli uczniowie i nauczyciele, to chyba
mury nie są najważniejsze. Na to też zwracała uwagę Pani Kurator. Obecny szum nie służy
nowej szkole.
Maciej Gniazdowski – Pan Starosta powiedział, że od roku planował rozwiązanie szkoły.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – chodziło o to, że od roku trwała dyskusja nad
oświatą.
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Maciej Gniazdowski – dlaczego dzieci, które są w I klasie namawiano do „Wybieram
Lokalnie”, skoro wiadomo było, że są plany likwidacji szkoły i dzieciom nie powiedziano, że
taka sytuacja może mieć miejsce.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – rok temu nie myślał o likwidacji szkoły, trwały jedynie
dyskusje o przygotowaniu kompleksowej reformy, „to jest Pana interpretacja”. Rozumie
argument rodziców o „Wybieram Lokalnie”, gdyż 70% młodzieży wybrało świadomie, była to
szkoła pierwszego wyboru. Jest to największe wyzwanie, aby tą młodzież zatrzymać, i to
dostrzegamy – dodał. Natomiast nie zgadza się z argumentacją, że „Wybieram Lokalnie” było
próbą oszukania młodzieży. Rok temu patrząc na sytuację w oświacie, gdy spadała liczba
absolwentów w naszych szkołach, chcieliśmy – jak powiedział – zawalczyć o liczbę uczniów
we wszystkich szkołach. Na tamten czas podjęliśmy decyzję, że walczymy o wszystkie szkoły,
jednocześnie przygotowujemy analizę całej oświaty a dopiero po dogłębnej analizie
zastanowimy się, co dalej. Nie oszukaliśmy młodzieży, dalej pozostaną w Rawiczu.
głos z sali – jest rozgoryczona, że nie pozwala się młodzieży ukończyć ostatnich 2 lat szkoły
w tych murach. O to prosiliśmy, jako rodzice. Szkoła istnieje ponad 20 lat, a te 2 lata nie
byłyby aż tak wielkim obciążeniem dla budżetu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dlaczego nie jest to dobre rozwiązanie dyskutowano
na spotkaniach. Zdaje sobie sprawę, że wyciszyłoby to dzisiejszą dyskusję, jednak z uwagi na
organizację nie było to możliwe.
Barbara Balcerowiak – analizując wszystkie materiały i toczące się dyskusje wokół szkoły
doszła do wniosku, że ratując oświatę w powiecie Zespół Szkół Nr 3 stał się ofiarą. Zostaje
zlikwidowana w momencie, gdy tworzy się tyle oddziałów ile było założone w momencie jej
funkcjonowania, ponadto nabór jest wyższy aniżeli w innych szkołach. Porównując nabór do
2 poprzednich lat, liczba uczniów w liceum wzrosła. Z tego powodu rodzicom jest przykro.
Proponowaliśmy inne rozwiązanie: wygaszenie szkoły, dołączenie klas pierwszych technikum
Zespołu Szkół Zawodowych na te 2 lata, by dzieci, które rozpoczęły szkołę mogły tu ją
skończyć. Nikt poza rodzicami nie zdaje sobie sprawy, jakie emocje targają dziećmi i jakie
konsekwencje w dorosłym życiu te emocje mogą spowodować.
Krzysztof Synoracki – radny – powiedział, że nie do końca jest tak, jak Panowie Starostwie
mówią. Wygaszanie szkoły jest możliwe, o czym świadczy wygaszanie szkoły rolniczej
w Miejskiej Górce. Wygaszanie było możliwe, gdyż Pan Starosta ma możliwość przeniesienia
nauczycieli z jednej szkoły do drugiej. Jego zdaniem jest to lepsze rozwiązanie. Dodał, że
Powiat nie jest aż tak biedny, gdyż w założeniach budżetowych funkcjonowanie szkoły jest
zabezpieczone do końca roku. W rewitalizowanym budynku była mowa, że ta szkoła będzie
miała 6 oddziałów. Warunek ten jest spełniony, ale Panowie nie daliście szansy sprawdzić,
czy tak będzie. Taką Panowie podjęliście decyzję, nie ocenia jej, dlatego nie głosował przeciw,
tylko wstrzymał się od głosu.
Jakub Moryson – radny – powiedział, że odbywały się spotkania w gronie radnych, gorąco
dyskutowano i spierano się na argumenty a dzisiejsza uchwała jest pewnym konsensusem,
który został podjęty. Państwo widzicie tylko otoczkę, gdy jest odczytywana uchwała i my tylko
głosujemy. Były różne spotkania i każdy miał czas na zadawanie pytań, a padające z jednej,
czy drugiej strony argumenty były dogłębnie analizowane. Jesteśmy Radnymi, którzy mają
poczucie odpowiedzialności i jesteśmy – jak powiedział świadomi, że zbliżają się wybory
samorządowe i wyborcy nas ocenią. Dodał, że część nauczycieli i rodziców II Liceum na
spotkaniach przyjmowała i akceptowała argumenty starostwa. Nasuwa się pytanie, jaką grupę
Państwo reprezentują. Tak, jak wspomniał Pan Starosta, potrzebna jest dobra atmosfera, aby
stworzyć nową placówkę, która ma zapewnić edukację na szczeblu szkoły średniej.
Niepotrzebne jest jątrzenie i wywoływanie emocji, bo to może szkodzić a nie prowadzić nas na
drogę oczekiwanych, dobrych zmian.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zamknął dyskusję. Poinformował,
że następna sesja odbędzie się dnia 24 marca 2016 roku w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.
21. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XIV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 1135.
Protokołowała:
Podinspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-) Zofia Rogala
(-) Ireneusz Młynek
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