OR. 0002.15.2016

Protokół nr XXII/2016
z obrad XXII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad
Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 27 października 2016 r. o godz. 9.00.

W sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni:
1. Adam Bandura
2. Jan Sierpowski
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXII 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 § 13 ust. 3 pkt 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.
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu Rawickiego przyznał „Stypendium
Starosty Rawickiego” za wyniki w nauce: - Aleksandrze Głuszak i Annie Staśkiewicz
uczennicom I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu oraz Sandrze Karkosz i Marcinowi
Skotarkowi uczniom Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
Stypendia za osiągnięcia sportowe: - Weronice Klecz uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu oraz Kacprowi Grzelczakowi uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
Starosta Rawicki przyznał nagrody „Być najlepszym” uczniom: Dominikowi Sznycerowi,
Piotrowi Łukowiakowi, Natalii Jankowiak i Lidii Sadowskiej uczniom Zespołu Szkół im. Jana
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Pawła II w Rawiczu oraz Beacie Wybierała i Piotrowi Sobkowiakowi uczniom I Liceum
Ogólnokształcącego w Rawiczu.
Pan Adam Sperzyński – Starosta Rawicki wręczył nagrody i stypendia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że Starosta Rawicki pismem
z dnia 21 października br. (załącznik nr 2 do protokołu) zwrócił się o rozszerzenie porządku
obrad o temat: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec – Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do
ronda Biały Orzeł w Rawiczu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura
drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych
(drogi powiatowe i gminne)”. Zaproponował rozpatrzenie tematu, jako pkt 7.
Przystąpił do głosowania nad zmianą porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za zmianą porządku obrad
opowiedziało się 17 radnych.
Rada dokonała zmiany porządku obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic miasta
Rawicza w ciągu ulic powiatowych.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4910P Poniec – Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł
w Rawiczu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu,
Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi
powiatowe i gminne).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o środkach udzielonych przez fundusze
poręczeniowe przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego za II półrocze 2015 roku i I półrocze
2016 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach
prowadzonych przez Powiat Rawicki z uwzględnieniem działań podejmowanych przez
szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Rawickiego.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016-2022.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych Rady Powiatu Rawickiego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.
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3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XX 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 XX sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XX sesji”.
Następnie zapytał: „Kto z Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z XXI sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 17 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXI sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Zdzisław Maćkowiak – radny – Pan Starosta wielokrotnie w prasie wypowiadał się na temat
realizowanych przez Powiat zadań. Zaproponował, aby Pan Starosta odniósł się do programu,
jaki zaprezentował na początku kadencji a dotyczył on m.in. kopalni i działań z tym
związanych.
W kwestii oświaty poprosił o przedstawienie spraw bieżących i inwestycyjnych oraz o ich
zaawansowaniu.
Odnośnie szpitala, jakie działania są podejmowane i jakie należy podjąć w najbliższym czasie.
W kwestii dróg, które są jednym z czynników rozwoju powiatu, jakie należy podjąć działania,
by zrealizować najpilniejsze potrzeby.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że do końca roku poinformuje Wysoką
Radę o podsumowaniu dotychczasowych działań i wnioskach na przyszłość.
Zdzisław Maćkowiak – radny – poprosił, aby materiały te otrzymała również prasa.
Wiesław Ceglarek – radny – zapytał o losy Goliny Wielkiej.
Jakub Moryson – radny – w poniedziałek nadeszła informacja, że subwencja oświatowa na
rok przyszły jest niższa o 500.000 zł a pamiętamy, że obecna jest niższa o 400.000 zł. Jest to
ogromna kwota, która może ograniczyć plany dotyczące rozwoju oświaty nie tylko na rok
przyszły, ale także na najbliższe lata. Zaapelował, aby Starosta na Konwencie Starostów zajął
w tej sprawie stanowisko. Ponadto Pan Józef Niemczynowski, jako członek partii rządzącej
ma możliwość spotkania się z parlamentarzystami, aby zwrócił im uwagę na ten fakt. Tak duże
zmniejszenie subwencji powoduje, że popadamy w stagnację.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podzielił zdanie przedmówcy, ponieważ rozwój
szkolnictwa zawodowego i bazy oświatowej postawiony jest w nowej reformie oświatowej, jako
priorytet ale subwencja jest umniejszana. Trudno to pogodzić a z pewnością gro zadań spłynie
na samorządy, które same będą musiały się z tym uporać.
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Szymon Węcłaś – radny – poprosił o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie nakładów
na drogi powiatowe na odcinkach Słupia Kapitulna – Chojno, Miejska Górka – Chojno,
Golejewko – Pakosław. Natężenie ruchu na tych drogach jest bardzo duże a ich stan
techniczny bardzo zły. Niedawno na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno były dwa zdarzenia
drogowe. Ograniczono się jedynie do ustawienia znaków ograniczających prędkość. Wyraził
nadzieję, że jest to rozwiązanie doraźne a nie docelowe.
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 3
do protokołu.
Mariusz Suchanecki – radny – zapytał, o ile wzrosły opłaty za korzystanie z sali
gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym i czy wzrosły opłaty za inne sale.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że do końca bieżącego roku chcemy
na podstawie kalkulacji kosztów utrzymania infrastruktury oświatowej ujednolicić zasady
korzystania z obiektów przy szkołach. Nowy regulamin będzie porządkował te kwestie
i pozwoli na równe traktowanie wszystkich podmiotów. Do końca tego roku obowiązują stare
zasady.
Zygmunt Wolny – radny – zapytał o temat spotkania Wicestarosty z pracownikami
administracyjno – obsługowymi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – odpowiadając radnemu, Panu Mariuszowi Suchaneckiemu
powiedział, że z problemami ekonomicznymi w szkołach Powiat boryka się od dłuższego
czasu. Kwestia dostosowania regulaminu wiąże się również z oczekiwaniami szkół, które
udostępniają sale m.in. różnym stowarzyszeniom, czy organizacjom. Odpowiadając radnemu,
Panu Zygmuntowi Wolnemu powiedział, że bardzo duża liczba osób zatrudnionych
w Starostwie, czy jednostkach podległych otrzymuje pensję zasadniczą, do której wliczany jest
staż pracy. Pracownicy ci oczekują, aby liczba przepracowanych lat, była odrębnie doliczana
do pensji zasadniczej. W spotkaniu z pracownikami uczestniczył radny, Pan Jakub Moryson
i miało ono charakter merytoryczny. Chcemy, jak powiedział doprowadzić do modelu, który
odpowie na pytanie, w ciągu ilu lat jesteśmy w stanie dojść do modelu, jaki sobie pracownicy
wyobrażają. Umówiliśmy się, że przeprowadzimy analizę biorąc pod uwagę fakt wzrostu
wynagrodzenia minimalnego do 2.000 zł brutto od 2017 roku. Przygotujemy odpowiedź, na co
te osoby mogą liczyć w perspektywie kolejnych lat. Postaramy się, jak zapewnił znaleźć
rozwiązanie kompromisowe.
Zygmunt Wolny – radny – zapytał, czy będzie to dotyczyć wynagrodzenia tylko pracowników
oświaty, czy też pracowników wszystkich jednostek powiatowych. Poprosił o informację na ten
temat przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – zastanawiamy się nad dwuwariantowym rozwiązaniem:
1) dla wszystkich jednostek, 2) dla pracowników oświaty. Decyzje, które zapadną nie będą
wprowadzone w roku 2017. Mamy świadomość, że podwyższenie pensji minimalnej do 2.000
zł brutto spowoduje dodatkowe 40.000 zł po stronie wydatków na wynagrodzenia. Myślimy, jak
przygotować mapę dojścia w perspektywie kolejnych lat a gdy będzie gotowa udostępnimy
Państwu Radnym.
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Jakub Moryson – radny – na sesji wrześniowej odczytał list pracowników administracyjno –
obsługowych z Zespołu Szkół Specjalnych. Ponadto na wniosek tychże pracowników poprosił
Pana Starostę o zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyła także Pani Skarbnik i
Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju. Tak, jak wspomniał Pan Wicestarosta
czekamy na przeanalizowanie materiału przez Panią Naczelnik i Panią Skarbnik. Wiąże się to
ze zmianą regulaminu płac pracowników administracyjno – obsługowych, które w każdej
szkole określają zasady wynagradzania. Jest to materiał do dłuższej pracy ale dobrze byłoby
aby przed sesją budżetową mieć odpowiedź.
Romuald Krzyżosiak – radny – jaki składnik majątkowy otrzymali strażacy – zapytał.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – chodzi o serwer, który nie jest już wykorzystywany
przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z uwagi na
niewystarczającą wydajność. Na chwilę obecną Wydział korzysta z serwera Starostwa.
W związku z cyfryzacją bazy danych mamy złożony wniosek o projekt systemowy dotyczący
cyfryzacji informacji przestrzennej. W ramach projektu w roku przyszłym przewidziany jest
zakup nowego serwera wyłącznie na potrzeby Wydziału Geodezji. Z uwagi, że Pan
Komendant zgłaszał taką potrzebę, stąd decyzja o przekazaniu.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic
miasta Rawicza w ciągu ulic powiatowych.
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 Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu
Dróg – o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że uchwała dotyczy
powierzenia sprzątania ulic na terenie miasta Rawicza wyspecjalizowanej firmie. Dotyczy to
ulic Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, Rynek, 3-Maja, Przyjemskiego, Paderewskiego,
Poznańskiej. Szczegółowe warunki powierzenia zadań określi porozumienie podpisane
pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Rawicza. Następnie odczytał 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXII/169/16
w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic miasta Rawicza
w ciągu ulic powiatowych
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 4910P Poniec – Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda
Biały Orzeł w Rawiczu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1
Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu
powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).
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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 Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu
Dróg – o omówienie i odczytanie projektu uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że podjęcie
niniejszej uchwały jest niezbędne do złożenia projektu na przebudowę drogi powiatowej nr
4910P Poniec – Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu.
Dofinansowanie maksymalnie może wynieść do 75% wydatków kwalifikowalnych a zadanie
należy zrealizować do 30 września 2018 roku. Następnie odczytał 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXII/170/16
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P
Poniec – Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
5. Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie
regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o środkach udzielonych przez
fundusze poręczeniowe przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego za II półrocze 2015 roku
i I półrocze 2016 roku.
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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w okresie sprawozdawczym
udzielił łącznie 45 poręczeń na łączną kwotę 6.206.232 zł. Z tej formy poręczenia korzystały
najczęściej osoby fizyczne a zainteresowanie przedsiębiorców skierowane było na
pozyskiwanie kredytów obrotowych, służących bieżącej działalności firm. Z poręczenia
najczęściej korzystali przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową i handlową
a w dalszej kolejności produkcyjną, którzy zatrudniali do 10 osób. 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXII/171/16
w sprawie przyjęcia informacji o środkach udzielonych przez fundusze poręczeniowe
przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego za II półrocze 2015 roku i I półrocze 2016 roku
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów
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w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora
oświaty.
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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
informacja zawiera sieć szkół z liczbą uczniów. Coroczny spadek uczniów przekłada się na
spadek liczby oddziałów a co za tym idzie, na spadek subwencji oświatowej. W roku szkolnym
2015/ 2016 spadła liczba uczniów o 113 a słuchaczy o 128. W obecnym roku szkolnym
odnotowaliśmy spadek liczby uczniów o 67 i o 3 oddziały mniej. Największy spadek liczby
uczniów obserwujemy w ZSPTCKU w Bojanowie. Informacja ponadto zawiera dane dotyczące
realizowanych przez szkoły programów oraz udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i
zawodach. Przedstawiono również zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
dodatkowe zadania nałożone na Poradnię z dniem 1 stycznia 2016 r. Zadania te dotyczą
diagnozowania pracy szkół i placówek w powiecie rawickim. Ogółem w naszych szkołach jest
56 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 12 z orzeczeniami Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznej. W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
kuratora oświaty odbyły się kontrole, które nie wykazały nieprawidłowości w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki. Informacja odnosi się także do wyników
egzaminów wewnętrznych a dla porównania zawarto zestawienia średniej wyników
osiągniętych w kraju, okręgu i województwie.
Zygmunt Wolny – radny – w roku ubiegłym informacje te były szersze - powiedział. Na dzień
dzisiejszy, jako radni nie jesteśmy poinformowani o profilach kształcenia i oddziałach.
Na poprzedniej sesji wspominał o tym i materiał miał być przygotowany. Analizując
sprawozdanie możemy ocenić rok ubiegły, w którym wiele się działo. Na posiedzeniu komisji
poprosił i otrzymał dodatkową informację o przyjęciu absolwentów gimnazjów do naszych
szkół. W liceach prowadzonych przez Powiat mamy zawężenie kształcenia do 4 oddziałów.
Dwie szkoły gminne także prowadzą licea ogólnokształcące. Zwrócił uwagę, że z informacją
ogólną radni nie otrzymali informacji szczegółowej o przebiegu rekrutacji, ofercie edukacyjnej,
naborze i wynikach końcowych naboru. Na posiedzeniu komisji radni zostali poinformowani,
że nie ma klas technikum z podwójnym kształceniem. Jest świadomy, że należy wybrać
pomiędzy rozsądkiem a pieniędzmi. Odniósł się do programu „Wybieram Lokalnie”, czy jest
ona sukcesem, normalnością, czy też niepowodzeniem. Poprosił o przekazanie radnym
informacji na ten temat.
Maria Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – odnosząc się do
tegorocznej rekrutacji powiedziała, że podkreślała wcześniej, że nastąpił spadek a jedyna
szkoła, w której był wyższy nabór to Zespół Szkół Zawodowych. W tym roku nie było
konieczności, aby organ prowadzący wyrażał zgodę na podwójne kształcenie zawodowe
w oddziałach. Zwracała uwagę na fakt, że zmalała średnia liczba uczniów w oddziałach.
Wspominała wcześniej, że ekonomiczny oddział to 26 uczniów i to zostało osiągnięte w I LO,
natomiast w ZSZ zmniejszyła się liczebność klas. Pomimo, że się zmniejszyła liczebność to
w tym roku nie było konieczności łączenia zawodów i niebezpieczeństwa, że ci uczniowie
odejdą do innych szkół. Natomiast faktycznie na komisji przekazała dane dotyczące chętnych,
którzy przybyli do naszych szkół. Niż demograficzny i migracja dotykają wszystkich. Wiele
czynników składa się na to, że dane te są ciągle żywe.
Grzegorz Kubik – Burmistrz Rawicza – poprosił, aby Gmina na początku każdego roku
szkolnego otrzymywała informację o profilach kształcenia zawodowego i ilości uczniów.
Informacja ta posłuży jako materiał przy rozmowach z przedsiębiorcami.
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Maria Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXII/172/16
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez
Powiat Rawicki z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratora oświaty
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Rawickiego.

szkół

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 a następnie odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – projekt uchwały jest
konsekwencją działań podjętych w ubiegłym roku szkolnym – rozwiązaniu Zespołu Szkół Nr 3
i likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 3. Ustawa o systemie oświaty
obliguje do uaktualnienia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych. Plan ten
uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 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 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXII/173/16
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
na obszarze Powiatu Rawickiego
było 17 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od 10.10 do 10.25.
Po wznowieniu przez Przewodniczącego Rady obrad na salę narad nie powrócili radni,
Sławomir Gwizdek, Romuald Krzyżosiak i Zdzisław Maćkowiak, a więc w posiedzeniu
uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 74% ustawowego składu Rady.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. Następnie poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu– powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego Zarząd dokonał autopoprawki i tak w planie na 2016 rok zwiększono:
- dochody ogółem o 118.964,56 zł, w tym bieżące o 120.444,56 zł oraz umniejszono
majątkowe o 1.480 zł,
- wydatki ogółem o 239.438,56 zł, w tym bieżące o 91.740,56 zł oraz majątkowe o 147.698 zł.
Zwiększono wolne środki w kwocie 120.474,00 zł.
W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o 1.588.278 zł oraz wprowadzono kredyt
w kwocie 1.000.000 zł z planowaną spłatą w 2020 (200.000 zł), 2021 (400.000 zł), 2022
(400.000 zł).
W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ufp w programie ERASMUS + „Polska edukacja plus europejska praktyka-początkiem
kariery zawodowej” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2016 oraz limit zobowiązań
o kwotę 17.247 zł na m.in. wypłatę kieszonkowego, zakup ubrań dla uczniów biorących udział
w tym projekcie.
W związku z planowanym złożeniem wniosku na projekt w ramach WRPO oś priorytetowa
5 Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie
regionalnego układu powiązań drogowych Powiat Rawicki musi zapewnić wkład własny.
W związku z tym w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz, odcinek
od Wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu” zwiększono limit na 2016
o 9.840 zł (przeniesiono wydatek z jednorocznych), limit na 2017 o 32.500 zł na wykup
gruntów, limit na 2018 o 1.838.865 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski i koszty
promocji. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.995.595 zł oraz limit zobowiązań
- 1.871.365 zł.
Skorygowano również zadanie pn.„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych
rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu
oraz ich udostępnianie za pomocą eusług„:
- w wydatkach bieżących umniejszono o 6.000 zł łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz
limit zobowiązań,
- w wydatkach majątkowych umniejszono o 3.000 zł łączne nakłady finansowe i limit
zobowiązań, umniejszono o 15.000 zł limit 2018 oraz zwiększono o 12.000 zł limit 2017,
zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych.
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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXII/174/16
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego
na lata 2016 - 2022
było 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
12. 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 posiedzeniu Zarządu. Następnie poprosił Panią Barbarę
Nogę – Skarbnika Powiatu - o omówienie a następnie odczytanie projektu uchwały.
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Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki
w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Otrzymano pomoc finansową z Gminy Jutrosin (20.000 zł) oraz z Gminy Miejska Górka
(25.000 zł) na dofinansowanie zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce. Gmina Rawicz umniejsza pomoc finansową na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy
w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy” o kwotę 51.480 zł. Wojewoda Wielkopolski
umniejszył dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do
zasiłków o 128.908 zł oraz zwiększył o kwotę 7.340 zł na realizację zadań wynikających
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
oraz 3.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych ze wznowieniem granic
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Pozostałe zmiany w dochodach
dotyczyły m.in. zwrot podatku VAT (40.000 zł), dochody z tytułu odpłatności mieszkańców dps
(65.000 zł), należny powiatowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych (60.000 zł),
zasiłek pogrzebowy z ZUS (3.600 zł), środki z programu „Aktywny Samorząd” i programu
„Wyrównywanie różnic między regionami III” (8.467,00 zł), odszkodowanie od firmy
ubezpieczeniowej, zwrot z urzędu pracy wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej,
zwrot wydatków z 2015 r., sprzedaż drewna.
W wydatkach majątkowych:
1. PZD w Rawiczu - umniejszył zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska
Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy„ o kwotę 56.160 zł,
w tym udział powiatu o 4.780 oraz udział Gminy Rawicz o 51.480 zł,
- przeniósł do zadań wieloletnich studium wykonalności w ramach zadania pn. ”Przebudowa
drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz, odcinek od Wiaduktu DK 36 do Ronda Biały
Orzeł w Rawiczu„ jednocześnie umniejszając wartość o kwotę 160 zł, okres realizacji
zadania jest planowany w latach 2015-2018,
2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu planuje - dofinansowanie zakup sprzętu kontrolnopomiarowego oraz ćwiczebnego sprzętu medycznego w kwocie 8.875 poprzez Fundusz
Wsparcia Straży Pożarnej,
- wniesienie 3 udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu
w kwocie 30.000 zł,
3. DPS Pakówka - umniejsza zadanie pn. „Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup i montaż
widny dal osób niepełnosprawnych” o kwotę 6.684 zł w ramach środków własnych powiatu,
- planuje zakup pralki przemysłowej, dwóch suszarek przemysłowych oraz ciągnika
ogrodniczego w łącznej kwocie 40.388 zł,
4. ZSPT w Bojanowie - wprowadza 7.000 zł na wykonanie ekspertyzy ppoż. w związku
z instalacją oddymiania.
Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:
1. PZD w Rawiczu - przenosi 665 zł oraz zwiększa plan o 7.969 zł na energię elektryczną oraz
zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
2. PUP w Rawiczu - przenosi 2.796 zł oraz zwiększa plan o 204 zł m.in.na sprzątanie
pomieszczeń oraz montaż rolet, umniejsza składki na ubezpieczenia zdrowotne
bezrobotnych bez prawa do zasiłków o 128.908 zł,
3. PCPR w Rawiczu - przenosi 28.822 zł oraz zwiększa plan o 3.763 zł m.in. na wypłatę
nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup namiotu na
spotkania i imprezy dla rodzin zastępczych, koszty obsługi programów PFRON, abonament
programu Legalis Administracja,
4. POW w Łaszczynie - umniejsza o 14.000 zł w planie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
5. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - przenosi m.in. na dofinansowanie zakupu pojazdu dla
WTZ w Miejskiej Górce (45.000 zł), remont pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul.
Dąbrowskiego 2 wraz z zakupem mebli (60.000 zł), zakup konstrukcji i paneli systemowych
na podwieszany sufit (20.000 zł), umowy zlecenie na zastępstwo pracowników obsługi
(5.700 zł), materiały biurowe, zakup zasilacza UPS,
6. ZSZ w Rawiczu - zwiększa o 17.247 zł na projekt ERASMUS+ pn. Polska edukacja plus
europejska praktyka - początkiem kariery zawodowej„ m.in. na kieszonkowe dla uczniów,
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zakup ubrań, o 31.280 zł na wymianę okien oraz o 39.330 zł na zakup m.in. kosiarki, ławek,
pomocy dydaktycznych,
7. PPP w Rawiczu - umniejsza pochodne od wynagrodzeń o 2.317 zł,
8. DPS w Pakówce - zwiększa o 68.600 oraz przenosi 17.804 zł na nagrody z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego wraz ze składkami, zakup leków dla mieszkańców oraz badania
lekarskie,
9. I LO w Rawiczu - zwiększa 57.378 zł m.in. na zakup energii, gabloty, projektorów
multimedialnych, monitoring, modernizację sieci WiFi,
10. ZSS w Rawiczu - zwiększa o 6.000 zł na zakup laptopa z drukarką do obsługi programów
z komunikatorów oraz pomocy dydaktycznych do pracowni sensorycznej oraz przenosi
15.617 zł na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami oraz 2.700 zł m.in. na zakup
środków BHP, materiałów biurowych oraz delegacje na nauczanie indywidualne,
11. KP PSP w Rawiczu - przenosi 42.491 zł na nagrody uznaniowe oraz 18.364 zł na zakup
m.in. środków ochrony indywidualnej, odzieży specjalnej, pralki, mebli,
12. ZSPTCKU w Bojanowie - przenosi 10.500 zł oraz zwiększa o 46.500 zł na zakup m.in.
opału, energii, materiałów remontowych, mebli, pomocy dydaktycznych.
Umniejszono rezerwę oświatową o kwotę 1.400 zł i stypendia w ZSPT w Bojanowie o 400 zł
i wprowadzono do I LO w Rawiczu w kwocie 800 zł oraz ZSZ w Rawiczu o 1.000 zł na wypłatę
stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe oraz umniejszono
rezerwę ogólną o kwotę 48.966 zł.
Wolne środki zostały zwiększone o kwotę 120.474 zł. 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 14 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXII/175/16
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
było 14 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych
przez radnych Rady
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że zgodnie z art. 25c ust. 1, 3 i 4
ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 814
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 roku
w sprawie określenia wzoru formularza oświadczeń majątkowych (Dz. U. Nr 34, poz. 283) jako
wyznaczony podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu
rawickiego niniejszym składa Wysokiej Radzie przedmiotową informację. Ustawodawca
zobowiązał radnych do zgodnego z prawdą wypełnienia oświadczenia majątkowego.
Jednocześnie poinformował, że oświadczenie majątkowe podlega publikacji. Podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy o swoim stanie majątkowym może spowodować
odpowiedzialność z art. 233 § 1 kodeksu karnego. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni, radni
składają przewodniczącemu rady powiatu w dwóch egzemplarzach. Uprzejmie informuję, że
wszyscy radni Rady Powiatu Rawickiego złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym
terminie tj. do 30 kwietnia 2016 roku. Oświadczenia zostały przekazane Naczelnikowi Urzędu
Skarbowego w Rawiczu. W dniu 19 października br. otrzymał z Urzędu Skarbowego
informację, którą odczytał (załącznik nr 11 do protokołu). Jednocześnie poinformował, że
Panowie Radni, u których stwierdzono braki lub uchybienia otrzymali przedmiotową informację
celem zapoznania się i usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. Dodał, że Wojewoda
Wielkopolski pismem z dnia 18 października br. poinformował, iż w złożonych przez
Przewodniczącego Rady i Starostę oświadczeniach majątkowych nie stwierdził
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nieprawidłowości. Następnie poprosił Pana Adama Sperzyńskiego o przekazanie informacji o
oświadczeniach majątkowych złożonych na jego ręce.
Adam Sperzyński – Starosta – przedstawił informację (załącznik nr 12 do protokołu)
o oświadczeniach majątkowych złożonych przez wicestarosę, członków zarządu, sekretarza,
skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające powiatową
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w jego imieniu.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – przypomniał, że na sesji wrześniowej padło
pytanie o przyszłość Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Bojanowie. Poprosił Panią Anetę Przybylską – Dyrektora ZSPTCKU
w Bojanowie o przedstawienie wizji rozwoju szkoły.
Aneta Przybylska – Dyrektor ZSPTCKU w Bojanowie – powiedziała, że Zespół Szkół
Przyrodniczo-Technicznych ma dużą bazę. Niż naboru, zmiana dyrektora i reforma oświatowa
spowodowały, że można pójść w innym kierunku i zadziałać w innych niż dotychczasowe
struktury. Punktem wyjścia do podejmowania działań jest diagnoza. Wspólnie z kadrą na
podstawie analiz, dokumentacji, obserwacji zajęć, spotkań z rodzicami oraz samooceny
nauczycieli określono słabe i mocne strony szkoły. Od 1 września br. scalono nauczanie
w budynku A, wdrożono do realizacji program współpracy z Fundacją CAT (Centrum
Aktywności Twórczej), doposażono klasy w rzutniki, wzmocniono działania wychowawcze
i opiekuńcze. Szkoła jest na etapie organizowania przestrzeni integracyjnej dla dojeżdżającej
młodzieży oraz reorganizacji biblioteki i izby pamięci. Traktując o kierunkach podejmowanych
działań mówiła o poprawie jakości nauczania, wprowadzaniu innowacji i nowatorskich form
nauczania z uwzględnieniem realizacji autorskich programów nauczania, szeroko zakrojonej
promocji w środowisku lokalnym i regionie, nowych kierunkach nauczania. W tym celu planuje
się uruchomić kierunki:
- technik weterynarz + hodowca koni,
- technik rolnik + hodowca koni – możliwość połączenia – innowacja pedagogiczna,
- technik spedytor + elementy logistyki,
- technik automatyk + elementy spedytora – możliwość połączenia – innowacja pedagogiczna,
Klasy zawodowe - tapicer i operator maszyn przemysłu włókienniczego – patronat firmy oraz
klasa wielozawodowa. Kursy i Liceum dla dorosłych wg istniejącej oferty. Budynek B jest
budynkiem, który po doposażeniu w całości nadaje się na różnego rodzaju pracownie.
Krzysztof Synoracki – radny – dodał, że podoba mu się przedstawiona wizja, ale brakuje mu
elementu wyjścia z programem poza środowisko bojanowskie, do społeczeństwa Powiatu
Rawickiego. Dyrekcja szkoły musi zrobić wiele, aby przyciągnąć młodzież do szkoły
w Bojanowie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w kwestii Goliny Wielkiej powiedział, że status
nieruchomości nadal jest niewyjaśniony. Sprawę prowadzi Prokuratura Generalna z uwagi na
wartość sporu. Opiekę nad budynkiem sprawuje jego mieszkaniec. Odnośnie subwencji
oświatowej dodał, że temat jest bardzo poważny i szeroki. Wpływ na wielkość subwencji ma
liczba uczniów oraz zmiana wskaźników naliczania subwencji. Problem niskiej subwencji jest
znany wszystkim i zapewnił, że Konwent Starostów stara się działać w tej kwestii. Odnośnie
nakładów na drogi powiedział, że droga łaszczyńska jest najpilniejsza. Natomiast kolejnym
odcinkiem, którym powinniśmy się zająć z uwagi na zły stan, jest odcinek Słupia Kapitulna Chojno. Natomiast wprowadzenie ograniczenia prędkości wynikało z zaistniałych tam zdarzeń.
Pan Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg twierdzi, że szacunkowy koszt
położenia nawierzchni na tym odcinku to koszt ok. 2 mln zł.
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Leon Świtała – radny – podziękował za wyremontowanie wjazdu do Zielonej Wsi i poprosił
o remont odcinka koło kościoła.
15. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – gospodarzem wyborów Prezesa OSP była
Zielona Wieś. Pogratulował dobrej organizacji. Podziękował ponadto za zaproszenie na Dzień
Edukacji Narodowej i z tej okazji wszystkim nauczycielom złożył spóźnione życzenia. Zapytał,
czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Szymon Węcłaś – radny – na jakim etapie jest projekt ścieżki rowerowej Rawicz – Osiek zapytał.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną
i formalną. Znajduje się na 13 miejscu i uzyskał 77,5% punktów. Alokacja środków to 140 mln
zł, z czego 67 mln zabrał samorząd poznański, co budzi niesmak pozostałych samorządów.
Poznań mieści się w strukturze ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) a tam są tylko dwie
aglomeracje: poznańska i kalisko - ostrowska. Dla nich będzie ogłoszony podobny konkurs.
Natomiast konkurs, w którym bierzemy udział ma charakter otwarty. Nie odpuszczamy tematu,
jak powiedział i w tej sprawie wspólnie z samorządowcami wystosowali pismo do Marszałka
Województwa, Zarządu Województwa i Komitetu Sterującego. Ponadto Powiat Rawicki złożył
wniosek do Dyrektora Departamentu o przeliczenie naszego wniosku w zakresie otrzymanej
liczby punktów.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował Panu Staroście i dodał, że wszyscy
jesteśmy świadomi, jak środki unijne rozwinęły sąsiednie województwo dolnośląskie
a w szczególności Wrocław. Obawia się, aby ekspansja wszystkich inwestycji i działań nie
poszła w kierunku, gdzie wszystko zostanie scedowane na Poznań a ościenne powiaty
i gminy nie będą miały szansy z tego skorzystać. Wobec braku innych pytań przeszedł do
punktu kolejnego porządku obrad.
16. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.20.
Protokołowała:
podinspektor

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego

(-) Zofia Rogala
(-) Ireneusz Młynek
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