OR. 0002.1.2017

Protokół nr XXV/2017
z obrad XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 26 stycznia 2017 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.
18.

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
Mariusz Suchanecki
Krzysztof Synoracki
Leon Świtała
Szymon Węcłaś
Zygmunt Wolny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni:
1.

Jan Sierpowski

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXV sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz gości (lista obecności
stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 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 § 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.

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.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Rawickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXIV 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 XXIV sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 18 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXIV sesji”.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Mariusz Suchanecki – radny – w związku z informacjami medialnymi i spotkaniami
przedstawicieli firmy Animex sondującej lokalizację zakładu na terenie Wielkopolski, Polski
a także w Europie zapytał, ilu absolwentów szkoły zawodowej na przestrzeni 10 lat ukończyło
szkołę w zawodzie rzeźnik–wędliniarz oraz ilu bezrobotnych zarejestrowanych jest
w Powiatowym Urzędzie Pracy w wymienionych zawodach (zał.nr 3 do protokołu). W miastach
montowane są sekundniki na skrzyżowaniach, zapytał o koszty ich montażu na skrzyżowaniu
ulic Wały Powstańców Wielkopolskich i Stanisława Kamińskiego, ul. 3 Maja oraz ul.
Sarnowskiej. W dniu wczorajszym na sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz jeden z radnych
również wnioskował o ich montaż na ul. 3 Maja. Zapytał, czy jest szansa na ich
zamontowanie, gdyż jego zdaniem jest to bardzo dobra inicjatywa.
Antoni Sędłak - radny – nawiązał do udzielonych w 2015 roku odpowiedzi na interpelacje
przez niego wniesione. Uzyskał wówczas odpowiedź, że niektóre sprawy zostaną
zrealizowane w 2016 roku. Mamy już 2017 rok a te sprawy nadal nie zostały zrealizowane.
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W kwestii ścieżki pieszo-rowerowej Rawicz – Osiek, w trakcie opracowywania jest
dokumentacja a Pan Starosta wspominał, że nie wiadomo co będzie ze środkami. W pełni
zdaje sobie sprawę, że jest to duża inwestycja i jej realizacja zależy od dostępności środków
finansowych. W Osieku znajduje się Dom Pomocy Społecznej i osoby niepełnosprawne
poruszają się przy drodze powiatowej. Jeżeli dojdzie do realizacji ścieżki prosi aby jej budowę
rozpocząć od Osieka w kierunku Pakosławia. Przypomniał, że jedną z wniesionych
interpelacji była kontynuacja chodnika w m. Sowy (300m) od szkoły w kierunku świetlicy.
Zapewniano go, że jest to nieduża inwestycja. Gmina Pakosław natomiast niektóre sprawy
realizuje w innych kierunkach a tam, gdzie występują zagrożenia typu szkoła, przedszkole
tego się nie realizuje. Uważa, że ścieżka pieszo-rowerowa w kierunku Góreczek jest mniej
ważna niż to, gdzie dzieci się przemieszczają. Pozostałe drobne sprawy dotyczą wykończeń
przy krawężnikach w m. Chojno, uzyskał wówczas odpowiedź, że zostanie to zrealizowane.
Jakub Moryson - radny – z wypowiedzi Burmistrza Rawicza wynika, że jest przychylnie
nastawiony na realizację ścieżki pieszo-rowerowej z Rawicza do Osieka. Uważa, że trzeba
wykorzystać tę przychylność i starać się realizować ją etapami i własnym kosztem. Podobnie
zabiegać należy o partycypowanie w kosztach Wójta Pakosławia i Burmistrza Jutrosina. Nie
należy tego odkładać tym bardziej, że w planach była wymiana nawierzchni i budowa
chodników w miejscowościach, gdzie ścieżka miała przebiegać. Nie otrzymaliśmy
dofinansowania a wiadomo, że nie stać nas na tę inwestycję. Gdybyśmy rozpoczęli ją
z pewnością będzie to w interesie wszystkich mieszkańców.
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 (zał. nr 4 do protokołu).
Antoni Sędłak - radny – zapytał, czego dotyczył apel mieszkańców Sworowa.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dotyczył planów budowy kanalizacji sanitarnej.
Mieszkańcy zwrócili się z petycją, że jeżeli będzie realizowana taka inwestycja, to by temu
towarzyszyła budowa kanalizacji deszczowej oraz ewentualnie przebudowa pasa drogowego.
Złożenie wniosku przez Gminę Pakosław o dofinansowanie nie jest równoznaczne
z realizacją. Nie mówimy nie tej inwestycji ale na dzień dzisiejszy jest ona na bardzo
wczesnym etapie. W odpowiedzi skierowanej do sołtysa informujemy, że jeżeli zajdzie
potrzeba Zarząd proponuje spotkanie z mieszkańcami.
Jakub Moryson - radny – na sesji w grudniu radni zostali poinformowani, że opłaty za
wynajem sal wzrosną a obecnie, że Zarząd wyraził zgodę na opłatę ryczałtową. Zapytał, czy
opłata jest na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, czy wzrosła. Zapytał ponadto, gdzie
znajduje się magazyn w Zespole Szkół Zawodowych.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiedział, że przedmiotowy magazyn znajduje
się na ul. Sienkiewicza w Warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych. W kwestii najmu
powiedział, że do grudnia 2016 r. kluby ryczałtowo płaciły 50 zł/miesiąc a od stycznia 2017 r.
opłata ta wzrosła do 100 zł/miesięcznie. Kwota 100 zł została ustalona z klubami na półroczny
okres przejściowy.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i przeszedł do punktu kolejnego
porządku obrad.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata
2017-2021.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z Programem
Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady
i Zarządu. Nie zgłoszono do niego wniosków. Poprosił Panią Bogumiłę Ewę Szczepaniak –
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - o omówienie Programu.
Bogumiła Umławska – Kierownik Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie –
powiedziała, że działając w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do zadań własnych powiatu należy
w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zatem zgodnie z art. 112 ust.13 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb
w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej.
Program jest zbieżny z celami zawartymi w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Rawickim. Ponadto zawiera założenia Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania do przedstawionego
Programu, a wobec ich nie wniesienia poprosił Panią Bogumiłę Umławską – Kierownika
Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - o odczytanie projektu uchwały.
Bogumiła Umławska – Kierownik Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie –
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 XXV/195/17
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Rawickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024”.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały wraz z Programem
Panowie radni otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady
i Zarządu. Zarząd Powiatu i Komisje zgłosiły uwagi. Poprosił Panią Ewę Kośmider –
Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – o zabranie głosu.
Ewa Kośmider – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska –
powiedziała, że wszystkie zgłoszone poprawki zostały ujęte w Programie oprócz spraw
związanych z Jutrosinem. W Gminie Jutrosin jest jedno drzewo będące pomnikiem przyrody
i Gmina nie posiada inwentaryzacji azbestu pomimo, że z terenu Gminy Jutrosin zostało
wywiezione 21 ton azbestu.
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Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi.
Antoni Sędłak – radny – autorowi Programu zadał pytanie odnośnie Gminy Pakosław, której
55% gleb jest klasy V i VI. Inne gminy zaliczone zostały do kompleksów słabych, natomiast
Pakosław nie był wyszczególniony. Na posiedzeniu komisji temat ten poruszył i jest ciekaw,
czy zostało to ujęte, gdyż może to mieć dalsze konsekwencje.
Ewa Kośmider – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska –
autor Programu ustosunkował się do wód a nie gleb w sensie suszy. Gleby są odrębnym
elementem ujętym w Programie. Nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie ale na
posiedzeniu komisji zrozumiała, że chodzi o suszę związaną z wodami podziemnymi a nie
jakością gleb.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały 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 XXV/196/17
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego na lata
2016-2020 z perspektywą do roku 2024”
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2016 r.
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 Roberta Kozala –
Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – o omówienie sprawozdania
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Robert Kozal – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – powiedział, że
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta Rawicki, jako Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły. Następnie odczytał projekt
uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXV/197/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Rawickiego za 2016 r.
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2016 roku.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Został on rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu. Poprosił Panią Marię Wojtkowiak –
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Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – o omówienie a następnie odczytanie
projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – powiedziała, że
art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zobowiązuje organ
prowadzący szkołę do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w terminie do dnia 10 lutego
roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie z uwzględnieniem
wysokości kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli
w danym roku w składnikach a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli,
o których mowa w art. 30 ust. 3 ustalonych w danym roku. Sprawozdanie sporządza się
według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia
2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd Powiatu Rawickiego sprawozdanie
przedkłada: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, Radzie Powiatu Rawickiego,
dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Rawicki oraz związkom zawodowym
zrzeszającym nauczycieli, w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia. 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 XXV/198/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Rawicki w 2016 roku
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022.
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
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach
publicznych Rada może upoważnić Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki. 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 XXV/199/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 uwag i wniosków. Poprosił Panią Barbarę Nogę – Skarbnika Powiatu – o omówienie
a następnie odczytanie projektu uchwały.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki.
W postanowieniach uchwały zmieniły się kwoty w § 3 ust. 1 i 2 dotyczące rezerw. Zmniejszono
rezerwę na zadania z zakresu pomocy społecznej. W I LO zwiększono 800 zł na usługi, w
Starostwie Powiatowym przeniesiono środki w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności
przenosi środki między zadaniami własnymi a zleconymi. KP PSP w Rawiczu przenosi 37.275
zł na odprawę emerytalną dla strażaka, 43 zł na podatek od nieruchomości.
Zygmunt Wolny – radny – do realizacji wchodzi droga Rawicz – Łaszczyn. Zapytał, czy do
tego zadania nie uda się pozyskać dofinansowania z zewnątrz. „Trudno jest mi przegłosować
milion bez pieniędzy z zewnątrz” – powiedział.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – już wcześniej zapowiadał, że do każdej inwestycji
w pierwszej kolejności starać się będziemy o środki zewnętrzne a dopiero później powiatowe.
Wniosek złożony był do PROW i pomimo pozytywnej oceny nie uzyskał dofinansowania.
Startowaliśmy ponadto do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wsparcie
uzyskało 15 wniosków, my znaleźliśmy się na 21 miejscu. W ramach listy rezerwowej, jeżeli
dojdziemy do pozycji dofinansowania, to rodzi się pytanie, co będzie się działo z inwestycjami,
które są przed nami. Niekorzystne jest to, że przed nami są dwie inwestycje na maksymalne
wsparcie w wysokości 3 mln zł ale powstaje pytanie, czy samorządy będą to zadanie
realizować. Jest zdania, że warto przetarg ogłosić teraz, gdy o tej porze roku są dobre ceny
przetargowe. Gmina Rawicz na sesji uchwaliła dofinansowanie tej inwestycji w wysokości
500.000 zł. Jest to ważna inwestycja i robimy to świadomie. Przebudowa dotyczy pierwszego
etapu. Drugi etap jest znacznie droższy ale mamy złożony wniosek o dofinansowanie.
Zaczekajmy na wyniki. Dokumentacja projektowa przygotowana została na dwa odcinki. Jest
to jeden z najgorszych odcinków w Powiecie. Ponadto Łaszczyn staje się sypialnią Rawicza,
ma też istotne znaczenie komunikacyjne. Trudne są to konkursy, Gmina Rawicz nie uzyskała
dofinansowania na przebudowę ul. Rolniczej, podobnie Gmina Jutrosin nie znalazła się na
liście rankingowej, natomiast Gmina Miejska Górka otrzymała dofinansowanie na przebudowę
ulicy.
Barbara Noga – Skarbnik Powiatu – 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 XXV/200/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 18 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – o udzielenie odpowiedzi na interpelacje poprosił
Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – odpowiadając radnemu Mariuszowi Suchaneckiemu
powiedział, że z uwagi na prośbę o podanie konkretnych liczb, odpowiedź zostanie udzielona
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pisemnie. Animex bada rynek i brane są pod uwagę także inne lokalizacje. Firma z pewnością
zakłada dowóz osób z zewnątrz, gdyż nasz rynek pracy nie jest w stanie zapewnić
zapowiadanego zatrudnienia. W kwestii sekundników powiedział, że jego zdaniem ich
założenie ma sens na skrzyżowaniach kaskadowych dając płynność ruchu. Samorząd Leszna
przymierzał się do nich ale ostatecznie ich nie zamontował. Opinie na ten temat są
podzielone. Poza tym w Rawiczu przy tej ilości świateł i tego typu skrzyżowaniach, czy ma to
sens, czy nie będzie to tylko gadżet. Przedyskutuje tą kwestię z Kierownikiem Powiatowego
Zarządu Dróg i odpowie. W przedmiocie ścieżki rowerowej wyjaśnił, że w roku ubiegłym trzy
samorządy podpisały porozumienie – Gmina Rawicz, Gmina Pakosław i Powiat Rawicki.
Wstępnie zakładano, iż dokumentacja projektowa powstanie do końca 2016 roku. Z przyczyn
od nas niezależnych tak się nie stało. Z wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano
aneks do umowy, ponieważ pierwotna wersja zakładała powstanie dokumentacji dla całego
18 km odcinka. Z uwagi, na planowany wykup gruntów założono, że zadanie to będzie
realizowane w trybie spec ustawy. Natomiast realizując cały odcinek jednorazowo, po
przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę (ZRID), wówczas
powiat natychmiast musiałby przystąpić do wykupu gruntów, nie mając pewnej informacji co
do kwestii finansowania. Mając powyższe na uwadze w porozumieniu z Gminą Rawicz
i Pakosław ustalono, że zadanie to zostanie podzielone na odcinki. Aneks do umowy zakłada,
że dokumentacja będzie gotowa do końca kwietnia. Nie wszystkie odcinki wymuszają
potrzebę wykupu gruntów. Nie ustajemy w wysiłkach, aby Marszałek Województwa uwzględnił
nasz projekt w dofinansowaniu. Jeżeli się to nie uda, pozostaje realizacja etapami a jesienią
możemy ponownie złożyć wniosek do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”. Natomiast na budowę kładki na rzece Dąbroczni na odcinku
pomiędzy Szymanowem a Słupią Kapitulną, można złożyć wniosek z 5% rezerwy Ministra
Finansów. Projekt zakłada w Szymanowie i Słupi Kapitulnej zagospodarowanie pobocza
i przebudowę drogi.
Antoni Sędłak – radny – poprosił o uwzględnienie budowy chodnika w Sowach na odcinku od
szkoły do świetlicy oraz wypełnień przy drodze powiatowej - łuk w Chojnie oraz łuk wylotowy
na Miejską Górkę.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – nie są to duże inwestycje i w ramach bieżących
środków może uda się je zrealizować. W kwestii chodnika w Sowach dodał, że Zarząd
pamięta o tej inwestycji i w tym roku przymierzy się do tego. Co się tyczy uzupełnień w drodze
wyjaśnił, że projekt budowy ścieżki zakłada profilowanie łuku w Chojnie. Jeżeli nic w tym
kierunku nie było robione to tylko dlatego, że miało być to zrobione w ramach tej inwestycji.
W przypadku, gdyby ten odcinek nie był realizowany wówczas uzupełnimy dziury w asfalcie.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – odpowiadając radnemu Mariuszowi Suchaneckiemu dodał,
że w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 29 bezrobotnych w zawodzie rzeźnik
– wędliniarz. Natomiast Pan radny otrzyma pisemne uzupełnienie, czy są to osoby
krótkotrwale, czy długotrwale bezrobotne. W ostatnich 5 latach mury szkoły opuściło łącznie
3 absolwentów w tym zawodzie. Odnośnie wątka sekundników powiedział, że od kilku lat
interesuje się tym tematem. Już wcześniej poddał pod dyskusję na forum Rady Gminy Rawicz
zasadność wprowadzenia tego typu urządzeń na skrzyżowaniach na terenie miasta. Część
miast wprowadziła te urządzenia z różnym skutkiem. Jego zdaniem, jeżeli rozważać montaż
tych instalacji, to na skrzyżowaniach, które wprost nie powodują zagrożenia a są bezpieczne,
choćby na czas przeprowadzania testów. Gmina Rawicz na skrzyżowaniu ulic
3 Maja i Dąbrowskiego planuje wprowadzić ruch jednokierunkowy. Chciałby się tym tematem
zainteresować i pochylić na posiedzeniu Komisji ds. zmian w organizacji ruchu. Warto poznać
wszystkie okoliczności związane z montażem i posłuchać opinii fachowców na ten temat, tym
bardziej, że nie są to małe koszty.
Mariusz Suchanecki – radny – zawód rzeźnik–wędliniarz wart jest zastanowienia, gdyż na
dzień dzisiejszy mamy kilka firm, które są potentatami w tej branży. Jest zdania, że warto
nakierunkować akcję promocyjną w gimnazjach, że absolwenci w tym zawodzie znajdą
zatrudnienie. W kwestii sekundników przychyla się do uwag i zastanawia się, gdzie najlepiej je
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umieścić. Przejeżdżając codziennie przez skrzyżowanie ulic Powstańców Wielkopolskich i
Kamińskiego, obserwując zachowanie kierowców jest zdania, że tam sekundnik byłby
wskazany.
13. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Paweł Matysiak – radny – jeżeli mówimy o etapowaniu budowy chodnika Rawicz – Osiek
prosi o uwzględnienie nie tylko ul. Dubińskiej do Domu Pomocy Społecznej ale także
ul. Kolejowej.
Paweł Szybaj – Wiceburmistrz Rawicza – podziękował Wysokiej Radzie za uchwalenie zmian
do budżetu, za cenną dla Gminy Rawicz inwestycję. Droga do Łaszczyna do bezpiecznych nie
należy więc inwestycja jest jak najbardziej uzasadniona. Życzy Wysokiej Radzie aby
dofinansowanie spłynęło. Przykład ul. Ceglanej, czy Dąbrówki pokazuje, że Gmina
przystępując do inwestycji nie miała pewności, czy uzyska dofinansowanie ale udało się.
Przykłady ostatnich kilku przetargów w Gminie Rawicz pokazują znaczne spadki cenowe pod
względem kosztorysu a podpisaniem umowy. W przedmiocie budowy ścieżki dodał, że
w budżecie Gmina środki zarezerwowała i wspólnie ze Starostwem tę inwestycję pragnie
realizować.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i poinformował, że kolejna sesja
Rady Powiatu Rawickiego odbędzie się dnia 23 lutego 2017 roku.

14. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 10.20.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-)Zofia Rogala
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