OR. 0002.6.2017

Protokół nr XXVIII/2017
z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 27 kwietnia 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.

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

Nieobecni:
1. Krzyżosiak Romuald
2. Sędłak Antoni
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Adam Sperzyński
Jacek Gwizdek
Barbara Noga
Izabela Sarnowska

- Starosta Rawicki
- Wicestarosta
- Skarbnik Powiatu
- Sekretarz Powiatu

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram obrady
XXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego”. Po powitaniu radnych oraz wszystkich
uczestniczących w obradach stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 16 radnych, co stanowi 84% 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.
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Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Panowie radni otrzymali wraz z zaproszeniem. Poinformował, że Pan Adam Sperzyński –
Starosta Rawicki pismem z dnia 25 kwietnia br. (załącznik nr 2 do protokołu) wniósł
o rozszerzenie porządku obrad o temat: „Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat
za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa jazdy osób zobowiązanych do
ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych w miejscowości Masłowo-Warszewo.”
Przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) rada może wprowadzić zmiany
w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Zaproponował
rozpatrzenie tematu jako pkt 12 porządku obrad, po czym przystąpił do głosowania nad
rozszerzeniem porządku obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad
opowiedziało się 16 radnych.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2016 roku
i planie robót na drogach w 2017 roku oraz o stanie dróg powiatowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim
w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Lokalny
Program Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010-2020”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia kwot umorzonych pożyczek
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
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 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu
rejestracyjnego i nowego prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku
zmian administracyjnych w miejscowości Masłowo-Warszewo.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XXVII 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 XXVII sesji?”
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 16 radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Stwierdzam, że Rada przyjęła
protokół z XXVII sesji”.
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4. Interpelacje i zapytania radnych.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panowie radni wnoszą interpelacje
i zapytania.
Zdzisław Maćkowiak – radny – na jednej z wcześniejszych sesji podnosił kwestię rozbudowy
Balatonu w Miejskiej Górce. Rolnicy z Zielonej Wsi informują, że nadal wiele terenów jest
podtopionych. Zapytał, na jakim etapie przygotowania jest inwestycja.
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 – odpowiadając na interpelację powiedział, że Gmina
Miejska Górka przystępuje do wykupu i zamiany gruntów. Na ten cel środki finansowe ma
zabezpieczone. W dniu dzisiejszym na zaproszenie Wójta Pakosławia weźmie udział
w konferencji dotyczącej gmin położonych w dolinie Baryczy. Uczestniczył w niej będzie
również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Krzysztof Grabowski, który
nadzoruje Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Postara się zadać
to pytanie i wówczas udzieli bardziej szczegółowej odpowiedzi. Następnie przedstawił
sprawozdanie (zał. nr 3 do protokołu).
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował, zapytał, czy są pytania lub uwagi
a wobec ich nie wniesienia przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2016
roku i planie robót na drogach w 2017 roku oraz o stanie dróg powiatowych.
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 Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg – o omówienie sprawozdania.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że w ub. roku
budżet jednostki wynosił 4.010.688 zł a wydatkowano 3.602.119,92 zł. Niewykonanie planu
spowodowane było niedostarczeniem do końca grudnia dokumentacji na przebudowę drogi
Rawicz – Osiek. Z Biurem Projektowym podpisano aneks, termin realizacji zadania upływa
30 kwietnia br. Jeżeli chodzi o inwestycje, to w roku ubiegłym wykonano m.in.: - przebudowę
przepustu kamiennego w m. Trzebosz o wartości 116.226,54 zł, z czego 50% środków (55.038
zł) pochodziło z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa; - przy 50% dofinansowaniu
Gminy Rawicz przebudowę drogi powiatowej w m. Wydawy za 274.838,92 zł; - wspólnie
z Gminą Bojanowo przebudowano chodnik w m. Kawcze 117.544,24 zł; - przy 50%
współudziale Gminy Bojanowo przebudowano chodnik w m. Gołaszyn za 69.868,27 zł;
- przebudowano odcinek drogi Dłoń – Paradów. Kontynuowano roboty wykonane w latach
poprzednich; - opracowano dokumentację techniczną na „Przebudowę drogi powiatowej
Nr 5532P w m. Rawicz od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej”;
- opracowano dokumentację techniczną na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4910P PoniecRawicz odcinek od wiaduktu DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu”. Odnosząc się do planu
na rok 2017 powiedział, że zaplanowano m.in. przebudowę drogi Łaszczyn – Rawicz na
odcinku Łaszczyn – Wiadukt DK 36 o wartości 1.113.740 zł, z czego 500.000 zł współfinansuje
Gmina Rawicz; - przebudowę drogi w m. Rawicz na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do
skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej, ścieżkę rowerową szerokości 2,5 m, wartość zadania
509.512,62 zł; - przebudowę dróg powiatowych w ramach porozumienia z gminami; - remonty
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cząstkowe nawierzchni bitumicznych; - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego mostu na
rzece Dąbroczni w Miejskiej Górce. Dzięki realizowanym inwestycjom poprawił się stan
nawierzchni dróg powiatowych o 2% a po zakończeniu tegorocznych zadań zmiana ta
wyniesie 5%. Drogi budowane w latach 70, nie wytrzymują obecnego obciążenia
w szczególności dotyczy to krawędzi i poboczy. Żeby to zmienić potrzebne są olbrzymie środki
finansowe, staramy się je naprawiać w ramach bieżącego utrzymania. Następnie odczytał
projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi do informacji
i projektu uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVIII/224/17
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2016 roku i planie robót na drogach
w 2017 roku oraz o stanie dróg powiatowych
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie
Rawickim w roku 2016.
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 wniosków. Poprosił Panią Ewę Szczepaniak –
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu – o omówienie sprawozdania
i odczytanie projektu uchwały.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
spada liczba populacji w przedziale od 0 – 60 r.ż. a wzrasta liczba demograficznie osób
powyżej 60 r.ż. Przekłada się to na zwrócenie uwagi na politykę senioralną w powiecie, w tym
budowanie ośrodków wsparcia, wsparcia dziennego. Jeżeli chodzi o instytucjonalną pomoc
senioralną na terenie powiatu rawickiego funkcjonują 2 domy pomocy społecznej. Kolejnym
obszarem jest piecza zastępcza, gdzie widoczne jest zmniejszenie napływu dzieci.
Przełożenie na ten stan rzeczy ma ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
która od 2012 roku nałożyła obowiązek pracy z rodziną biologiczną pod kątem rozwiązywania
problemów opiekuńczo-wychowawczych w zakresie prowadzenia asystenta rodziny.
Odnotowujemy spadek zainteresowania rodzicielstwem zastępczym. Na terenie powiatu
funkcjonuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dysponująca 30 miejscami, w której stale
podnoszony jest standard. Przed nami reorganizacja, tj. podział Placówki na dwie mniejsze.
W obecnym stanie Placówka może funkcjonować do końca 2020 roku. Kadra instytucji
pomocy stale podnosi kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pracy z trudnym
klientem oraz pracy z osobą z niepełnosprawnościami.
Zygmunt Wolny – radny – kiedy w 2012 roku ustawa wchodziła w życie jawiło się wiele
wątpliwości, czy asystent się sprawdzi. Miło dziś usłyszeć, że była to trafna decyzja, że
asystenci się sprawdzają. Najważniejsze, że dziecko pozostaje w rodzinie.
Ewa Szczepaniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powiedziała, że
w przeciągu 5 lat każda z gmin wprowadziła instytucję asystenta rodziny. Najwięcej jest ich na
terenie Gminy Rawicz, pozostałe gminy mają przynajmniej 1 asystenta. Następnie odczytała
projekt uchwały.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – podziękował i zapytał, czy są pytania a wobec ich
nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVIII/225/17
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2016
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Lokalny
Program Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 20102020”.
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 i odczytanie projektu uchwały.
Maria Wojtkowiak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju – w związku
z rezygnacją Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego KADET z trenowania na
wielofunkcyjnym boisku przy ulicy Grota Roweckiego 9e, zaistniała konieczność dokonania
zmian w Projekcie nr 9 - Wykorzystanie boiska przez Szkolny Klub Sportowy oraz
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KADET. Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego wyraził zgodę na zaktualizowanie Projektu nr 9 w „Lokalnym Programie
Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010-2020”. Tytuł Projektu
nr 9 po zmianie - Wykorzystanie boiska przez Klub Sportowy i/lub Uczniowski Klub Sportowy.
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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVIII/226/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji
obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010-2020”
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia kwot umorzonych pożyczek
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
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 Zarząd Powiatu zawnioskował
o umorzenie części pożyczek udzielonych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po uzyskaniu zgody konieczne jest przeznaczenie kwoty
80.000 zł na przedsięwzięcie proekologiczne. Wobec powyższego środki te zostaną
przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec-Rawicz
na odcinku Łaszczyn-Wiadukt DK 36” polegającego m.in. na budowie ścieżki pieszorowerowej, wykonaniu kanalizacji deszczowej. Następnie 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVIII/227/17
w sprawie określenia przeznaczenia kwot umorzonych pożyczek ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Prowadzący obrady Pan Ireneusz Młynek zarządził przerwę od godz. 945 do 1000.
Po wznowieniu obrad na salę narad nie powrócił Radny, Pan Krzysztof Synoracki, a wszedł
Radny, Pan Adam Bandura, a więc w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych, co stanowi 84%
ustawowego składu Rady.
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 Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki
głównie w planie na 2017 rok. Dochody ogółem zwiększono o 196.550 zł, w tym bieżące
o 125.057 zł oraz majątkowe o 71.493 zł. Wydatki ogółem o 2.864.550 zł, w tym bieżące
o 126.550 zł oraz majątkowe o 2.738.000 zł. Pozostałe zmiany szczegółowo omówiono na
posiedzeniach komisji. Następnie odczytała 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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVIII/228/17
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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.
Z uwagi, że wnioski szczegółowo omówione zostały na posiedzeniach komisji omówiła wnioski
związane z autopoprawką:
- otrzymano pomoc finansową z Gminy Pakosław w kwocie 70.000 zł na dofinansowanie
inwestycji na ul. Rolniczej w Pakosławiu. W związku z tym wprowadzono w PZD w Rawiczu
zadanie pn. „Przebudowa drogi-ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kanalizacją deszczową na
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ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej nr 5504P" w kwocie 140.000 zł przy
dofinansowaniu 50 % przez Gminę Pakosław;
- w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zwiększono zadanie pn. „Przygotowanie terenu pod
rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu" o kwotę 2.670 zł na wykonanie
dokumentacji projektowej i kosztorysu na ogrodzenie. Wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa
Zespołu Szkół Zawodowych - budowa budynku szkolnego - część warsztatowa w stanie
surowym i budowa ogrodzenia terenu" w kwocie 2.525.330 zł,
- w I LO w Rawiczu wprowadzono zadanie pn. „Budowa altany tzw. „Zielonej klasy" na boisku
szkolnym - terenie zielonym" w kwocie 36.000 zł,
W wydatkach bieżących:
- Starostwo Powiatowe w Rawiczu umniejsza 58.805 zł z tytułu niewykorzystanych środków na
zastępcze nasadzenia;
- ZSPT w Bojanowie - zwiększa 1.200 zł na studia podyplomowe oraz 50.000 zł m.in. na
odnowienie elewacji budynków oraz ogrodzenia, prace remontowe w pomieszczeniach.
Umniejszono rezerwę ogólną o 11.095 zł oraz na realizację zadań oświatowych o 1.200 zł.
Zwiększono wolne środki o 2.634.000 zł.
Zygmunt Wolny – radny – Starostwo dofinansowuje imprezę „Powiatowe Dni Strażaka”
zapytał, czy przewidywane jest dofinansowanie na Dzień Edukacji i Dzień Pracownika
Samorządowego. Ponadto do realizacji wchodzi zadanie rozbudowy Zespołu Szkół
Zawodowych a nie wie nad czym ma głosować. Na posiedzeniach komisji Pan Starosta
w sposób lakoniczny przedstawił zarys, mówił o spotkaniu z Radą Pedagogiczną. Nie znamy
opinii Rady Pedagogicznej a uważa, że jest ona istotna. Nie wiadomo mu nic, jak
przyszłościowo wygląda kształcenie w tej szkole. Nie dotyczy to szkół branżowych ale
dotyczyć będzie 4-letnich techników. Dodatkowe informacje, o które prosił otrzymał przed
sesją w formie elektronicznej. Zapytał, czy w dniu dzisiejszym jest potrzeba podejmowania
uchwały, gdyż jak sądzi wielu radnych niewiele wie na ten temat. Jest to inwestycja
wielomilionowa a nie do końca znana jest lokalizacja boiska, warsztatów, czy innych
budynków. Chciałby znać więcej szczegółów na ten temat aby głosować zgodnie z wiedzą
i doświadczeniem życiowym.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – w kwestii dofinansowania „Powiatowych Dni
Strażaka” kwotą 2.000 zł powiedział, że padła propozycja wspólnego świętowania przez
strażaków ochotników i strażaków zawodowych. Organizację święta zadeklarowała Gmina
Miejska Górka przy solidarnym wsparciu wszystkich samorządów. Zwrócił się Radnych
z prośbą o wsparcie imprezy. Natomiast Dzień Edukacji organizują szkoły i są to uroczystości
bezkosztowe chyba, że przyznawane są nagrody. W kwestii inwestycji w Zespole Szkół
Zawodowych powiedział, że nie jest to nowa rzecz, była o tym dyskusja na komisjach. Projekt
nie jest nowy, wielokrotnie był dyskutowany a dokumentacja jest dostępna w Wydziale
Oświaty, Promocji i Rozwoju. Jak obecnie wyglądają Warsztaty ZSZ na ul. Sienkiewicza radni
doskonale wiedzą. Największa szkoła, o największym naborze zasługuje na nowe Warsztaty.
Najlepszym okresem realizacji stanu surowego są wakacje, dlatego w dniu dzisiejszym
wprowadzamy inwestycję do budżetu. Realizacja tak dużej inwestycji w trakcie roku szkolnego
byłaby niewątpliwie utrudnieniem dla funkcjonowania szkoły i zagrożeniem dla uczniów.
Należy jeszcze doliczyć czas na przygotowanie specyfikacji i rozstrzygnięcie przetargu.
Odnośnie opinii Rady Pedagogicznej powiedział, że odbyło się spotkanie z gronem
pedagogicznym. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, Pana Krzysztofa Jarosza poprosił o
kilka słów na ten temat. Na rok przyszły planowana jest budowa boiska a aby je móc
realizować to w tym roku konieczne jest wykonanie w stanie surowym Warsztatów. Warsztaty
są jednocześnie murem oporowym dla boiska. Gmina Rawicz przekazała nam teren ze
wskazaniem na cel oświatowy. Zaapelował do radnych o przegłosowanie uchwały.
Krzysztof Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – powiedział, że prace
nad projektem trwały bardzo długo. Na chwilę obecną trudno powiedzieć na ile zmieni się
podstawa programowa kształcenia zawodowego ale i tak umiejętności praktyczne, które

7

uczniowie nabywają w pracowniach specjalistycznych lokują ich bardzo dobrze na rynku
pracy. Projekt został przedstawiony Radzie Pedagogicznej, która zaopiniowała go pozytywnie.
Jakub Moryson – radny – przypomniał, że już wcześniej Rada uchwaliła ok. 100.000 zł na
przygotowanie dokumentacji. Ponadto radnym prezentowana była wizualizacja projektu i radni
dyskutowali nad nią a twierdzenie, że nie do końca wiemy nad czym będziemy głosować
zadziwia go. Potwierdził słowa Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, że z projektem Grono
Pedagogiczne było zapoznane. Co więcej na obchodach szkoły projekt przedstawiany był
wszystkim obecnym i byłym pracownikom. Można więc powiedzieć, że społeczności szkolnej
projekt rozbudowy jest znany. Poza tym, gdy Rada uchwalała środki na przygotowanie
projektu, Wicestarosta informował o rozbudowie w 2018 roku boiska wielofunkcyjnego, jeżeli
otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zygmunt Wolny – radny – nie kwestionuje żadnego zadania, jest za integracją straży ale
z doświadczenia wie, z jakim trudem szkoły organizują Dzień Edukacji Narodowej. Chodzi o to
aby święto to było na właściwym poziomie. Zwrócił się do radnego, Jakuba Morysona i
powiedział, że mówił o swoich uczestnictwach w tworzeniu projektu a On nie jest absolwentem
tej szkoły i nie brał w tym udziału. Stąd prośba o dokładniejsze przedstawienie projektu. Dodał,
że nie kwestionuje zadania, brakuje mu jedynie informacji, gdzie co powstanie.
Jacek Gwizdek – Wicestarosta – dodał, że w gronie radnych projekt prezentowany był
2-krotnie. Po raz pierwszy ponad rok temu, gdy powstawała koncepcja – zarys do projektu
budowalnego. Wówczas koncepcja ta została przedstawiona wszystkim radnym oraz podczas
dyskusji przy reorganizacji sieci szkół a także na sesji w Zespole Szkół Zawodowych.
Zaprezentowano wówczas całość koncepcji rozbudowy i z Pana strony nie padły żadne
pytania na ten temat. Odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
potwierdził, że projekt był prezentowany i konsultowany z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem,
zespołem współtworzącym projekt.
Zdzisław Maćkowiak – radny – powiedział, że koncepcji rozbudowy szkoły nigdy nie było.
Kilka lat temu poprosił Dyrektora o opracowanie planu zagospodarowania tej działki.
Opracowany został szkic potrzeb ale nigdy nie była to koncepcja zagospodarowania, jaka
została zaprezentowana przez projektantów Radzie Pedagogicznej. Można pokusić się
o stwierdzenie, że szkic ten był pierwszym elementem pokazania w jaki sposób można
zagospodarować działkę, gdyż powierzchnia rozwoju szkoły jest ograniczona.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – nawiązał do wypowiedzi Pana Starosty, że istotne
znaczenie mają terminy, ponieważ nieuchronnie zbliża się okres wakacyjny i czas przetargów.
Jeżeli przełożymy głosowanie to przy tak dużym zmasowaniu uczniów nie wyobraża sobie
wykonywania dużych prac budowlanych na terenie szkoły.
Krzysztof Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – omówił projekt
rozbudowy szkoły.
Zygmunt Wolny – radny – Warsztaty są częścią produkcyjną a budynek dydaktyczny jest
blisko usytuowany. Zapytał, czy będą zachowane normy, jeżeli chodzi o poziom hałasu.
Krzysztof Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – w Warsztatach na
ul. Sienkiewicza nie ma już funkcji produkcyjnej, została zamknięta ok. roku 2009.
Nazwa warsztaty funkcjonuje w nomenklaturze wewnątrz szkolnej. Tutaj także nie jest
przewidziana żadna produkcja. Nazywamy to potocznie warsztatami ale równie dobrze można
nazwać pracownią, czy laboratorium. Wyposażenie przewiduje co najmniej 6 stanowisk pod
egzaminy zawodowe aby spełnić normy.
Wiesław Ceglarek – radny – zapytał o obwód obiektu. Poruszył kwestię zaplecza socjalnego
typu szatnie, natryski.
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Krzysztof Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – odpowiedział, że nie
zna takich szczegółów.
Wiesław Ceglarek – radny – poruszył kwestię zaplecza socjalnego typu szatnie, natryski,
które będzie można wykorzystać, gdy młodzież przyjeżdża na zawody międzyszkolne. Poprosił
o krótkie wyjaśnienie, jak wygląda zabezpieczenie pod tym kątem, ponieważ to ważne i ma
bezpośrednie powiązanie z obiektem sportowym.
Krzysztof Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – takim zapleczem
dysponujemy w obecnej sali gimnastycznej. Organizując zawody w trakcie roku szkolnego
z tego zaplecza można korzystać. W projekcie nie są przewidziane żadne budynki.
Wiesław Ceglarek – radny – jeśli byłaby możliwość poprosił o rozważenie budowy szatni,
żeby młodzież nie wchodziła na teren szkoły.
Krzysztof Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – budowa szatni
automatycznie mocno podraża inwestycję. W fazie projektowej daliśmy możliwie najbardziej
realne rzeczy do umieszczenia. Boisko ma przede wszystkim służyć celom dydaktycznym,
chociaż może być wykorzystywane przez zewnętrznych użytkowników.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że boisko nie jest pełnowymiarowe,
bieżnia ma 200m.
Zygmunt Wolny – radny – podziękował za prezentację.
Mariusz Suchanecki – radny – zapytał, czy projekt przewiduje parking od ul. Młyńskiej.
Krzysztof Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – odpowiedział, że tak.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – dodał, że wjazd na parking przy boisku przewidziany
jest z ul. Młyńskiej. Gmina Rawicz przygotowuje projekt przebudowy ul. Młyńskiej i poprosił
projektanta o uwzględnienie naszych planów. Jeżeli Gmina w przyszłym roku przebudowałaby
ul. Młyńską to cały teren zyska a inwestycja zyskałaby na wyglądzie i atrakcyjności.
Paweł Szybaj – Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz – radni na wczorajszej sesji
przegłosowali środki na oświetlenie tej drogi. Gmina Rawicz czeka na zakończenie inwestycji
przez Powiat, gdyż ciężki sprzęt zniszczyłby nową drogę.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i poprosił Panią Skarbnik o
odczytanie projektu uchwały.
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 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVIII/229/17
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – podziękował Wysokiej Radzie za jednogłośne
głosowanie.
Krzysztof Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – podziękował
Zarządowi za zaangażowanie a Radzie Powiatu za przychylne spojrzenie na potrzeby
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Zespołu Szkół Zawodowych. Przykładem jest doskonale wyposażona pracownia
gastronomiczna, I etap remontu instalacji elektrycznej, I etap remontu instalacji oddymiania,
zakupione pomoce dydaktyczne. Bez stałej modernizacji bazy szkolnej, bez dostępu do
nowych technologii trudno jest wykształcić uczniów zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.
Szkoły zawodowe muszą stale aktualizować swoją wiedzę, bazę dydaktyczną i ciągle gonić
przemysł.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu
rejestracyjnego i nowego prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku
zmian administracyjnych w miejscowości Masłowo-Warszewo.
Ireneusz Młynek - Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały Panowie radni
otrzymali. Poprosił Panią Izabelę Sarnowską – Sekretarza Powiatu – o wprowadzenie do
tematu.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że Wojewoda Wielkopolski wszczął
postępowanie nadzorcze w stosunku do uchwały podjętej na ostatniej sesji. Postępowanie
nadzorcze zostało wszczęte z uwagi, iż w poprzedniej uchwale nie było zapisu mówiącego
o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała ma
podobne brzmienie, uzupełniona została o dwa zapisy mówiące o publikacji uchwały w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz o utracie mocy poprzedniej
uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – podziękował i o odczytanie projektu uchwały
poprosił Pana Tadeusza Fenglera – Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg.
Tadeusz Fengler – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg – odczytał projekt uchwały.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania lub uwagi a wobec ich nie
wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXVIII/230/17
w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i nowego
prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych
w miejscowości Masłowo-Warszewo
było 16 radnych
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedź na interpelację została udzielona w pkt 5 porządku obrad.
14. Wolne głosy i wnioski.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego
posiedzenia radni mają inne pytania lub uwagi.
Jakub Moryson – radny – na posiedzeniach komisji Pan Starosta informował, że do końca
kwietnia biuro projektowe ma się wywiązać z umowy przeetapowania ścieżki rowerowej do
Osieka. Z uwagi, że dziś jest 27 kwietnia zapytał, czy temat został zakończony. W dniu
wczorajszym była konsultacja w sprawie rewitalizacji Rynku, nie mógł w niej uczestniczyć ale
zapytał, czy Powiat planuje przekazanie Gminie Rawicz ul. Grunwaldzkiej, 3-Maja i Rynku.
Ponadto w kwestii rozbudowy Zespołu Szkół Zawodowych powiedział, że olbrzymią
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satysfakcją dla radnego jest fakt, iż jego mandat społeczny po części pochodzi ze szkoły,
z której się wywodzi. Tym bardziej pragnie się przyłączyć do podziękowań, że inwestycja
będzie zrealizowana.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – na ostatniej sesji radny, Pan Krzysztof Synoracki
poruszył temat posiedzeń Rady w Ratuszu. Zwróciliśmy się do Gminy Rawicz z zapytaniem
o możliwość udostępnienia Sali Portretowej. Gmina odpowiedziała, że wynajem sali jest
możliwy z odpłatnością 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Ponadto obecnie Sala Portretowa
pełni funkcję sali ślubów, stoły przewieziono do Domu Kultury i jej aranżację zmieniono. Jeżeli
organizacyjnie da się to zgrać to większe sesje typu absolutorium, czy uchwalenie budżetu
mogą odbywać się w Ratuszu. W temacie ścieżki rowerowej do Osieka powiedział, że termin
mija 30 kwietnia. W tym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy projektowej,
Panem Starczewskim i Kierownikiem PZD, Panem Henrykiem Lipowczykiem. Pan Starosta ma
nadzieję, że termin będzie dotrzymany. W aneksie zapisano, że projektant przygotowuje
dokumentację projektową a Starostwo nie wykonuje czynności związanych ze ZRiDem, gdyż
wszczęcie tej procedury wymagałoby zaangażowania ze strony Powiatu środków na wykup.
Projekt podzielony jest na 9 odcinków, co pozwoli składać wnioski do Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, czy do Rezerwy Ministra Finansów. Projekt przygotowano tak, że
w przypadku nieotrzymania dofinansowania Marszałka Województwa będzie można
realizować etapami i starać się o wsparcie z innych źródeł. W kwestii rewitalizacji Rynku
powiedział, że Gminie Rawicz składała wniosek na dokumentację projektową, gdyż nabór
wniosków będzie w terminie późniejszym. Gmina Rawicz wstępnie sygnalizowała, że chce
przejąć ul. 3-Maja, Rynek i Grunwaldzką. Z pewnością będzie jej łatwiej, jak będzie
właścicielem tych ulic. Zarząd Powiatu na jednym z posiedzeń dyskutował nad kwestią
przekazania Gminom dróg, w większości gruntowych.
Izabela Sarnowska – Sekretarz Powiatu – powiedziała, że ze Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski wpłynęło pismo (załącznik nr 11), którego treść odczytała. Pismo
Panowie Radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. Poprosiła o zapoznanie się z Kartą
Samorządności i wyrażenie stanowiska na komisjach. Dodała, że jeżeli wolą Państwa
Radnych będzie przygotowanie projektu uchwały wówczas stosowna uchwała podjęta zostanie
na następnej sesji.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział, że Starosta Rawicki i Burmistrz
Rawicza zapraszają na uroczystości „Vivat Maj, Trzeci Maj”. Przypomniał radnym o obowiązku
składania oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br. Poinformował, że kolejna sesja
Rady Powiatu Rawickiego odbędzie się dnia 25 maja br.

15. Zakończenie.
Ireneusz Młynek – Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXVIII sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.
Sesję zakończono o godz. 11.10.

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawickiego
Protokołowała:
podinspektor

(-) Ireneusz Młynek

(-) Zofia Rogala
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