OR. 0002.8.2016

Protokół nr XVIII /2016
z obrad XVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad
Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 30 czerwca 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.

Adam Bandura
Ryszard Bijak
Wiesław Ceglarek
Sławomir Gwizdek
Antoni Jórdeczka
Rudolf Kołeczko
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.
Nieobecni:
Romuald Krzyżosiak
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich uczestniczących
w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych,
co stanowi 90% 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.
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Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Przedstawienie koncepcji dostosowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji
w 2015 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku
pracy na lata 2014 – 2020”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim.
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Budowa infrastruktury
rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1
Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja
geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych
i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz
ich udostępnieniu, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój
elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji pn. „Realizacja Strategii Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rawickiego za 2015 rok”.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1
Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne –
projekty konkursowe.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego ma lata 2016 – 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – podczas wspólnego posiedzenia komisji Panowie
Radni wnioskowali o przygotowanie projektu uchwały, która upoważniałaby zarówno Zarząd
Powiatu, jaki i Zarząd Spółki Szpital Powiatowy do dalszych działań w związku z opracowaną
koncepcją. Projekt uchwały został przygotowany i poprosiła o uwzględnienie w punkcie 6
podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przygotowania dokumentacji projektowowykonawczej dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał: „Kto z Panów radnych jest za
wprowadzeniem w pkt 6 projektu uchwały w sprawie przygotowania dokumentacji projektowowykonawczej dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.?”
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W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za wprowadzeniem projektu uchwały
głosowało 17 radnych.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XVII 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 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół
z XVII sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Jakub Moryson – radny – prosi o wprowadzenie do tegorocznego budżetu kwoty
przeznaczonej na nagrody dla pracowników niepedagogicznych w szkołach, którym organem
prowadzącym jest Powiat (załącznik nr 3 do protokołu).
Z Zespołu Szkół Specjalnych otrzymał list, który był także kierowany do Zarządu Powiatu od
pracowników administracyjnych. Piszą w nim o trudnej sytuacji, uważają, że ich zarobki są
bardzo niskie i różnią się od wynagrodzeń pracowników na tych samych stanowiskach w innych
jednostkach Starostwa Powiatowego. Uważają, że należy podnieść wynagrodzenie zasadnicze
do wysokości najniższego wynagrodzenia krajowego a wysługa lat nie powinna mieć wpływu na
wynagrodzenie, gdyż jest to krzywdzące w stosunku do pracowników z wyższym stażem. Mając
powyższe na uwadze wnosi o rozpatrzenie możliwości podniesienia wynagrodzeń pracownikom
obsługi we wszystkich szkołach podległych powiatowi (załącznik nr 4 do protokołu).
Ponadto zapytał, w jaki sposób Pan Starosta ustosunkowuje się planu budowy tunelu
kolejowego. Z jednej z koncepcji wynika, że ul. Hallera byłaby ulicą główną, co stwarza większe
zagrożenie dla uczniów.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – w kwestii podwyżek dla pracowników obsługi
w szkołach podległych powiatowi dodał, że z Panem Wicestarostą czynili pewne rozmowy w tej
sprawie.
Jakub Moryson – radny – pracownik obsługi zajmujący się dziećmi głęboko upośledzonymi
z 30-letnim stażem otrzymuje 1300 zł netto.
Na salę narad wszedł radny Jan Sierpowski, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co
stanowi 95% ustawowego składu Rady.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – pełniąc funkcję dyrektora wiele razy z tym tematem
się borykał. Na terenie Gminy Bojanowo udało się to rozwiązać. Jego zdaniem włączenie
wysługi lat do pensji zasadniczej jest absurdem.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz – powiedział, że nie ma dwóch koncepcji. Zgodnie
z uzgodnieniami PKP z Gminą Rawicz po wybudowaniu wiaduktu przeniesienie ruchu
dojazdowego i wyjazdowego z dworca PKP przewidziane jest poprzez ul. Hallera. Taki stan
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prawny zatwierdzony jest w dokumentacji i obowiązuje na dzień dzisiejszy. Dotychczasowe
rozmowy Gminy Rawicz z PKP do niczego nie doprowadziły.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – we wspólnym interesie jest aby zastosowane
rozwiązanie było dogodne dla mieszkańców. Droga ta jest drogą gminną ale pomimo tego
powiat będzie współpracował z Gminą dla dobra mieszkańców. Obszar, jaki przebudowuje PKP
wchodzi swym zakresem dość daleko w ul. Piłsudskiego a omawiany obszar obejmuje zakres
inwestycji. PKP finansuje to przedsięwzięcie ze środków zewnętrznych a zmieniając plan boi się
utraty finansowania.
Mariusz Suchanecki – radny –.podziękował Burmistrzowi Rawicza za interwencję w sprawie
usunięcia elektrośmieci w Dębnie Polskim. W imieniu rowerzystów zwrócił się do Kierownika
PZD z prośbą o ponowne odmalowanie śluzy rowerowej przy KRUS.
Szymon Węcłaś – radny – w Chojnie w kierunku na Miejską Górkę kilka lat temu położono
nowy chodnik i pomiędzy krawężnikiem a jezdnią pozostała luka. Poprosił Kierownika PZD
o uzupełnienie jej asfaltem.
Po wypadku, jaki miał miejsce w Pakosławiu na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Kolejowej
zaniepokoił go widok niewykoszonych poboczy. Zasugerował aby w kolejnych latach wcześniej
zająć się tą sprawą a jeśli jest taka potrzeba to dosprzętowić PZD aby dysponował odpowiednią
ilością sprzętu.
Leon Świtała – radny – zapytał, kto zajmuje się wykaszaniem zarośniętych wałów na rzece
Dąbroczni.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
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.
Jakub Moryson – radny – zapytał o zasadność powołania drugiego wicedyrektora w I LO
w Rawiczu i czas, na jaki go powołano.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że stanowisko drugiego wicedyrektora
jest na okres przejściowy – 12 miesięcy. Okres przejściowy jednego roku jest możliwy do
zaakceptowania. Jest to spełnienie postulatu rodziców i młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3. Był to
także dylemat dla Zarządu, gdyż nie chcemy dzielić młodzieży, chcemy jak najszybszej
integracji środowisk z obu szkół.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – dodał, że jeśli w życie wejdzie nowa reforma
to będziemy mieli 4-letnie licea i liczba oddziałów wzrośnie. Przyjdą 2 roczniki i w tym roku
liczba oddziałów może się podwoić. Zapytał Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju,
od jakiej liczby oddziałów tworzy się stanowisko drugiego wicedyrektora.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odpowiedziała, że przy
12 oddziałach jest jeden wicedyrektor a powyżej 12 powoływany jest drugi wicedyrektor.
Podkreśliła, że decyzja o utworzeniu stanowisk kierowniczych należy do organu prowadzącego.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zamierzenia Pani Minister rozwiązałyby w jakiś
sposób problem kadrowy i bazowy w powiatach.
Jakub Moryson – radny – w swoim sprawozdaniu Pan Starosta nie wspomniał o wyborze
nowych Członków Rady Nadzorczej Szpitala, poprosił o kilka słów na ten temat.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w poniedziałek po wspólnym posiedzeniu komisji
odbyło się Zgromadzenie Wspólników. Nowo powołana Rada Nadzorcza liczy 3 członków:
Robert Aszkiełowicz – przewodniczący, Krzysztof Pietrzak – zastępca przewodniczącego, Ewa
Hajnce-Tobolska – członek. Natomiast Zarząd Szpitala składa się z 2 członków: Tomasz
Paczkowski – Prezes Zarządu i Zbigniew Sycz – Wiceprezes, Dyrektor ds. Medycznych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Przedstawienie koncepcji dostosowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział: „Wysoka Rado! Na posiedzeniu
połączonych komisji w dniu 27 czerwca br. Panowie Radni zostali zapoznani z koncepcją
dostosowania Szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012
roku. W wyniku dyskusji wypracowane zostało stanowisko na mocy, którego Rada Powiatu
Rawickiego daje rekomendację Zarządowi Powiatu oraz Zarządowi Szpitala Powiatowego
w Rawiczu do podjęcia kolejnych działań w celu opracowania dokumentacji projektowowykonawczej dla przedsięwzięcia pn. „Kampus w Rawiczu”. Zaproponował w niniejszym
punkcie porządku obrad podjęcie uchwały dotyczącej omówionego wcześniej stanowiska.
Zapytał, czy ktoś z Panów Radnych chciałby zabrać głos.
Wobec braku chętnych odczytał projekt uchwały a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi
do projektu uchwały, a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVIII/138/16
w sprawie przygotowania dokumentacji projektowo-wykonawczej dla Szpitala Powiatowego
w Rawiczu Sp. z o.o.
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy
o realizacji w 2015 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu.
Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy – o omówienie informacji.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedział, że przedmiotowa
informacja zawiera poza danymi liczbowymi dotyczącymi poziomu i struktury bezrobocia
w powiecie, opis działań podejmowanych dla realizacji celów określonych w Programie. Ponadto
przedstawiono stopień wskaźników do monitorowania realizacji programu oraz nakłady
finansowe poniesione na realizację działań aktywizujących z Funduszu Pracy w porównaniu do
wykonania roku 2013 i 2014.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i dodał, że cieszy spadek poziomu
bezrobocia, jednak po ostatnich informacjach na temat brexitu można sądzić, że pewna grupa
polaków wróci do kraju i trzeba być na to przygotowanym. Zapytał, czy są pytania do informacji
a wobec ich nie wniesienia poprosił Pana Dyrektora o odczytanie projektu uchwały.
Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są inne pytania lub
uwagi do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVIII/139/16
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji w 2015 roku
„Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
na lata 2014-2020”
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Panią Ewę Kośmider – Naczelnika Wydziału
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - o omówienie a następnie odczytanie projektu
uchwały.
Ewa Kośmider – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska –
powiedziała, że informacja przedstawiana jest Radzie w związku ze sprawowaniem przez
Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
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 XVIII/140/16
w sprawie przyjęcia informacji o lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
w Powiecie Rawickim
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zarządził przerwę od 950 do 1000.
Po przerwie w obradach uczestniczyło 18 radnych, co stanowi 95% ustawowego składu Rady.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Budowa
infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia,
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił Pana
Jakuba Starczewskiego – projektanta ścieżki rowerowej - o omówienie.
Jakub Starczewski – projektant – przedstawił projekt ścieżki rowerowej Rawicz – Osiek
(załącznik nr 9 do protokołu).
Jakub Moryson – radny – przedstawił swoje uwagi, co do przebiegu ścieżki w Szymanowie.
Mariusz Suchanecki – radny – środowiska rowerowe na spotkaniu w Starostwie prosiły aby
nowych odcinków ścieżki nie wykładać kostką.
Jakub Starczewski – projektant – te uwagi wcześniej były już przekazywane i założono, że
nawierzchnia będzie z betonu asfaltowego. Jedynie przez miejscowości będzie położona kostka
aby była jak najmniej uciążliwa dla korzystających ze ścieżki.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, jakimi gatunkami drzew będą prowadzone
nasadzenia.
Jakub Starczewski – projektant – idziemy w kierunku drzew szczepionych na pniu, czyli
niskich, łatwych do pielęgnacji.
Jakub Moryson – radny – zwrócił uwagę, że spotkanie z projektantem odbyło się za późno, bo
został przedstawiony gotowy projekt, do którego nie można wnosić żadnych uwag. Ponadto do
sołtysa Słupi Kapitulnej nikt nie zwracał się w kwestii przebiegu ścieżki.
Jakub Starczewski – projektant – odpowiedział, że można wnosić uwagi, on jedynie odpowie,
czy wprowadzenie zmian jest możliwe. W dużej mierze projekt ogranicza decyzja
środowiskowa.
Ryszard Bijak – radny – zapytał o szacunkową wartość inwestycji.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg - szacunkowy koszt całej inwestycji
to ok. 22 mln zł. Ścieżka ma być wydłużona od Tesco do dworca PKP w Rawiczu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – wobec nie wniesienia dalszych pytań poprosił Pana
Henryka Lipowczyka - Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg o odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVIII/141/16
w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Budowa infrastruktury rowerowej jako
alternatywny sposób komunikacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze
powiatu rawickiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu
10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja
i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań
kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i
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kartograficznym oraz ich udostępnieniu, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo
Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie
2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Pana Janusza Turka – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Janusz Turek – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami - zgodnie z Regulaminem konkursu Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ww projektu, maksymalny poziom dofinansowania
projektu to 85% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku realizacji projektu przez powiat, baza
danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zostanie dostosowana do wymagań
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w celu włączenia EGiB do
ZSIN oraz zasilenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego
(SIPPWW). Następnie odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVIII/142/16
w sprawie realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów
publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnieniu, co obejmuje
wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych,
Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji pn.: Realizacja Strategii Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rawickiego za 2015 rok”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z informacją
Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie
zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału
Oświaty, Promocji i Rozwoju - o omówienie informacji.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
Strategia obowiązywała i realizowana była w latach 2006 – 2015. Załącznik do uchwały
obejmuje realizację działań przez jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały Starostwa
Powiatowego w 2015 roku. Strategia obejmowała 5 obszarów, określonych było 14 celów, pod
cele określono kierunki działania.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania do informacji
a wobec ich nie wniesienia poprosił Panią Naczelnik o odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odczytała projekt
uchwały.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVIII/143/16
w sprawie przyjęcia informacji pn.: Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
Powiatu Rawickiego za 2015 rok”
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu
12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja,
Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju - o omówienie projektu uchwały i jego odczytanie.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – w związku
z przystąpieniem dwóch szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu i Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Rawiczu do ww projektu unijnego zaistniała konieczność wyłonienia
partnera, z którym szkoły będą realizowały działania. W postępowaniu ofertowym obie szkoły
wyłoniły tego samego partnera – Fundację „Partnerzy dla Samorządu” z siedzibą w Poznaniu.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVIII/144/16
w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu - o omówienie
projektu uchwały.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że Statut to najważniejszy akt prawa
miejscowego, którego uchwalenie należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Podkreśliła,
że Statut nie może zawierać przepisów ustawy ustrojowej a obecnie obowiązujący Statut tej
regule nie odpowiadał. Komisja Statutowa opracowała nowy Statut, który reguluje ustrój Powiatu
Rawickiego, zasady dostępności do dokumentów, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy
Rady, komisji i Zarządu, technikę głosowania, protokołowania obrad, ilość komisji stałych, ilość
komisji doraźnych. Następnie odczytała projekt uchwały.
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Jakub Moryson – radny, Przewodniczący Komisji Statutowej – podziękował Członkom Komisji
Statutowej i Pani Sekretarz za pracę nad opracowaniem nowego Statutu.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVIII/145/16
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie projektu
uchwały i jego odczytanie.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu po poniedziałkowym
posiedzeniu Komisji Rady dokonał autopoprawki
W planie na 2016 rok zwiększono:
- dochody ogółem o 435.945 zł, w tym bieżące o 222.420 zł oraz majątkowe o 213.525 zł,
- wydatki ogółem o 1.125.341 zł, w tym bieżące o 222.420 zł oraz majątkowe o 902.921 zł.
Zwiększono wolne środki o kwotę 689.396 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 664.253 zł.
Podniesienie w 2016 roku dochodów i wydatków spowodowało, że w 2018 r. różnica wynikająca
ze wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie wynosić 0,01%.
W zał. Nr 2 do projektu uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” na lata 2016-2018. Inwestycja ta
została przeniesiona z wydatków majątkowych jednorocznych do wieloletnich w związku ze
złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie w ramach
programu WRPO na lata 2014-2020 Działanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest zabezpieczenie wkładu własnego,
tzn. 15 % wydatków kwalifikowalnych i 100 % wydatków niekwalifikowalnych.
W 2016 r. zrealizowano projekt budowlany na rozbudowę drogi powiatowej w kwocie 327.180 zł
oraz studium wykonalności - 49.200 zł, w tym Gmina Rawicz i Gmina Pakosław udzieliły
pomocy finansowej. Pozostałe środki - 71.741 zł - są planowane na wykonanie koncepcji
przebiegu ciągu rowerowego, opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, wykup gruntów
i promocję projektu, w tym Gmina Pakosław udzieli pomocy finansowej na kwotę 25.944 zł.
W 2017 r. zaplanowano kwotę 1.018.908 zł, natomiast w 2018 r. - 186.293 zł. Łączne nakłady
finansowe planowane są w kwocie 1.653.322 zł.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi do
projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVIII/146/16
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2016 – 2022
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu

10

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Nie zgłoszono do
niego wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie projektu
uchwały i jego odczytanie.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu również w tej uchwale
dokonał autopoprawki.
Zwiększono dochody z tytułu udzielonej pomocy finansowej do Gminy Pakosław na zadanie
pn. „Budowa sieci rowerowej” na kwotę 25.944 zł na opracowanie programu funkcjonalno –
użytkowego, wykup gruntów, promocję projektu. Powiat z własnych środków na program
funkcjonalno–użytkowy zwiększy kwotę o 16.133 zł.
Zwiększono dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o
kwotę 108.900 zł, dochody należne jst - 28.000 zł oraz skorygowano dotacje na dzieci
umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinach zastępczych o łączną kwotę
75.113 zł.
Wprowadzono zadanie pn. podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Powiatowy w Rawiczu
sp. z o.o. w kwocie 500.000 zł.
POW w Łaszczynie wprowadza zadanie pn. „Zakup ogrodzenia wokół wyremontowanego stawu
oraz przy wjeździe do placówki” na kwotę 18.800 zł.
KP PSP w Rawiczu przenosi 200 zł na zakup napojów chłodzących dla funkcjonariuszy.
Starostwo Powiatowe w Rawiczu zwiększyło o 53.510 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej
dachu sali przy I LO i odkrywek, 2.000 zł na dotację dla dzieci w rodzinach zastępczych,
2.000 zł na szkolenia pedagogów i pracowników socjalnych z zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności.
ZSPT w Bojanowie zawnioskował o 75.100 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli z art. 87 ust. 2
i art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela.
I LO w Rawiczu zwiększa o 4.500 zł na wykonanie stołów oraz przenosi 4.049 zł na odprawę dla
nauczyciela.
Umniejszono rezerwę na zadania oświaty o 75.100 zł, zwiększono rezerwę ogólną o 102.452 zł.
Zwiększono wolne środki w łącznej kwocie 689.396 zł.
Zapytała, czy pozostałe wnioski, które szczegółowo omówiła na posiedzeniu Komisji ponownie
omawiać.
Radni odpowiedzieli, że nie.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Jakub Moryson – radny – zapytał o ekspertyzę techniczną dachu sali w I LO, z czego wynika
i czemu ma służyć, gdyż sala została oddana do użytku 5 – 6 lat temu. Czy wykonanie
ekspertyzy wiąże się z jakąś inwestycją.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – problem z dachem pojawił się kilka lat temu. Po przecieku
dokonano częściowej wymiany poszycia dachowego. Częściowa wymiana problemu nie
rozwiązała, nadal pojawiają się przecieki. Wobec powyższego Zarząd Powiatu zdecydował się
wyjaśnić, dlaczego to ma miejsce, jakie są okoliczności występowania przecieku i co należy
zrobić aby problem definitywnie rozwiązać. Gwarancja firmy wykonującej inwestycję w całości –
Firma Michalski upływa na początku przyszłego roku. Zarząd chciałby rozstrzygnąć, co
spowodowało przecieki i jaki wpływ miały na konstrukcję. Wykonanie ekspertyzy ma pozwolić na
kompleksową odpowiedź na powyższe pytania.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są inne pytania lub
uwagi do projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XVIII/147/16
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
było 18 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – o udzielenie odpowiedzi poprosił Starostę
Rawickiego, Pana Adama Sperzyńskiego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiadając na interpelację Radnego Szymona
Węcłasia powiedział, że poszerzenie drogi asfaltowej w m. Chojno nastąpi przy okazji budowy
ścieżki rowerowej. Projekt ścieżki jest obecnie oceniany przez Urząd Marszałkowski. Podkreślił,
że jest to projekt ambitny, wymagający wielu rozmów i ustaleń 3 samorządów.
Odnośnie wcześniejszego koszenia poboczy dodał, że część wykoszeń zlecana jest w formie
usługi firmie z zewnątrz i nie ma potrzeby dosprzętowienia PZD. Natomiast samo wykoszenie
poboczy nie zastąpi zdrowego myślenia i bezpiecznego użytkowania dróg.
W kwestii wykoszenia wałów na rzece Dąbroczni zwróci się o interwencję do Pana Franciszka
Halca.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – odnośnie wykaszania poboczy dodał, że problemem jest
stwierdzenie, kiedy jest odpowiednia pora gdyż wszystkich nie da się w jednym czasie wykosić.
Przejeżdżał kilkakrotnie ul. Kolejową w Pakosławiu i może stwierdzić, że trawa na poboczu nie
powodowała całkowitego ograniczenia widoczności.
W kwestii pisma pracowników Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana II w Rawiczu dotyczącego
podniesienia wynagrodzenia zasadniczego powiedział, że jego treść jest znana Zarządowi
Powiatu, jak również to dotyczące tymczasowego zamrożenia nagród dla pracowników
administracyjno – obsługowych. Było ono przedmiotem dyskusji na ostatnim posiedzeniu
Zarządu. Wszyscy mamy świadomość sytuacji finansowej w oświacie i decyzji, jaką Rada
Powiatu podjęła na początku roku o likwidacji jednej ze szkół. Oświata nigdy nie będzie
przynosiła dochodów ale już są widoczne pomniejszone straty z tytułu dokonanych czynności
reorganizacyjnych. Zapewnił, że wszelkie dodatkowe środki, które wpłyną Zarząd będzie
kierował do oświaty. Poczyniono pierwsze kroki, rozszerzono ofertę profili w I Liceum
Ogólnokształcącym, organ prowadzący wyraził zgodę na dodatkowe godziny. Na te działania
miała także wpływ mniejsza o 400.000 zł subwencja oświatowa. Dokonaliśmy, jak powiedział
analizy finansowej kosztów związanych z ewentualnym podniesieniem wynagrodzenia
zasadniczego do kwoty minimalnej i byłaby to kwota 350.000 zł rocznie. Natomiast podniesienie
pensji minimalnej o 100 zł, daje nam kwotę ok. 50.000 zł rocznie. Po zakończeniu naboru
Zarząd powróci do tematu.
W kwestii powołania drugiego wicedyrektora w I LO powiedział, że tego oczekiwali zarówno
uczniowie jak i rodzice Zespołu Szkół Nr 3. Wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom było
powołanie na okres przejściowy drugiego wicedyrektora. W zakresie obowiązków drugiego
wicedyrektora będzie także utrzymanie tradycji kadeckich. Kultywując te tradycje chcemy
stworzyć taki model klasy, aby był jak najmniej finansowo odczuwalny dla organu
prowadzącego.
Mariusz Suchanecki – radny – jak wygląda kwestia naboru na dzień dzisiejszy.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – pierwszy etap rejestracji do szkół ponadgimnazjalnych za
nami. W dniu jutrzejszym będzie przeprowadzona symulacja. Poziom naboru do klas licealnych
jest porównywalny jak w roku ubiegłym do dwóch szkół. Do Zespołu Szkół Zawodowych jest
o 30 kandydatów więcej niż w roku ubiegłym.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że do
I Liceum Ogólnokształcącego jest 147 chętnych w pierwszym wyborze. W systemie
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zarejestrowanych jest 278 osób do Zespołu Szkół Zawodowych, klas technikalnych, w tym 97
do zasadniczej zawodowej. Do ZSPTCKU w Bojanowie jest 51 kandydatów, z czego 31 do
zasadniczej szkoły zawodowej, 2 do liceum a pozostali rozkładają się na 3 zawody technikalne.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
17. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Paweł Matysiak – radny – przypomniał Członkom Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju, że
o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej
Górce.
Janina Małgorzata Mazurek – mieszkanka Rawicza – powiedziała, że od wielu lat walczy ze
sieciami bezprzewodowymi, wszelkiego rodzaju konstrukcjami, urządzeniami nadawczo
odbiorczymi, z którymi ona jak i rodzina każdego dnia ma do czynienia. Nie rozumie, dlaczego
miasto Rawicz bezmyślnie zezwala na stawianie konstrukcji i montowanie tego rodzaju
urządzeń. Zwracała się w tej sprawie do różnych instytucji, między innymi do Prokuratury
w Rawiczu. Zwróciła uwagę, że wszystkie instytucje bazują na danych internetowych. Zwróciła
się do Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
o informację, ile na terenie Rawicza działa punktów pomiarowych emitujących fale elektryczne,
elektroniczne, sieci bezprzewodowe. W odpowiedzi czyta, że na terenie Rawicza istnieje jeden
punkt pomiarowy na ul. I. Buszy 5. W piśmie powołano się na 3 pomiary dokonane w roku 2008,
2011 i 2014. Największego uderzenia jej rodzina doznała w latach nie objętych badaniami.
Wniosła, by władze miasta Rawicza i Starostwa Powiatowego skupiły się na temacie emisji fal
elektronicznych, elektrycznych, bezprzewodowych o wymuszenie dokonania pomiaru
wszystkich konstrukcji urządzeń nadawczo – odbiorczych, jakie istnieją na terenie Rawicza.
Występowała w tej sprawie również do Ministerstwa Cyfryzacji oraz Wydziału Ochrony
Środowiska w Lesznie w celu dokonania pomiarów. Powiedziała: „Żądam przeprowadzenia
pomiarów emisji fal elektronicznych, elektrycznych, sieci bezprzewodowych radiowych na
terenie ul. Piłsudskiego 16A/4 w Rawiczu w czasie działania wszystkich urządzeń a nie
pojedynczych. O ustalenie wyników emisji fal, jakie następowały w latach wyborów
politycznych”.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odebrał głos Pani Janinie Małgorzacie Mazurek.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że w dzisiejszych zmianach do budżetu zostały
przyjęte środki z Ministerstwa Finansów na przebudowę przepustu w Trzeboszu. Natomiast
ogłoszony przetarg na przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej w Wydawach
zamknął się kwotą 240.000 zł przy planowanych 370.000 zł. Ponieważ zadanie to realizowane
jest przy współudziale Gminy 50:50, oszczędności z tego tytułu dla powiatu to 65.000 zł.
Ryszard Bijak – radny – na komisji była mowa, że z budowy chodnika w Gołaszynie
zaoszczędzono środki, czy będą one przeznaczone na dalszy etap budowy i w którym miejscu –
zapytał.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – wyjaśnił, że chodnik został
położony do wiaduktu a za skrzyżowaniem będzie jego kontynuacja.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że o terminie kolejnej sesji Panowie
Radni zostaną poinformowani pisemnie. Na zakończenie życzył Zebranym udanych wakacji.
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18. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XVIII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.40.

Protokołowała:
Podinspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-) Zofia Rogala
(-) Ireneusz Młynek
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